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 : ט לא ה ני א

 2 א ר א א א גאלראפ ןופ

 -- -- -= יקסדורגָאװָאנ לאונמע

 -- -= -- אקסניוויא-רעטלא רתסא

 == ך= --= -- בראפלעמיה לשרעה

 -- -- -- ןארפַאש (ןַאטַאנ) ןמחנ
 2 טא א ר אא טאקשומ װַאלסיזדז

 א א א ראג א יא סקַאװ בקעי

 טי א א א א עא א טַאּפ בקעי

 == == -= -= יקסנישטאבאט ןימינב

 טא א א ר ראא שטיװעלַאצ לצנעב

 רעבעװש הרש
 -- -- -- ץישפיל (עקשַאי) ףסוי .רד

 -- -= -- -- רצלזָאמ םלעזנַא ,רד

 2 א א ר ראה יודנַאל בייל ,רֹד

 -- -- שטיװָארדנַאסקעלַא ץַאנגיא ,רד

 -- -- -= יירפנעדלוש לאכימ ,רד
 == == == -- יקסניליג שיוװייפ המלש

 טי ר א ר ר א ץרַאװש סחנּפ

 טי א א א קרַאמיינ בייל דוד

 -- -- -- -- סעקצאש-ןיוועל קחצי

 א א א א א א רעלעה רזעילא

 -- -- -- -- רעכַאמרעדולּפ ןושרג

 -- -- רעכַאמרעדולּפ (עטַאלז) עניז
 == -= == == רערימ האל ןוא םוחנ

 א א א א גרעבמורב ףסוי

 == == -- -- ןאמצלאז ךענעה ןושרג

 -- -- -- -- ןַאמשיפ שרעה בקעי

 טי א א א אא ןַאמלעדנַאמ השמ

 תה = -= == יושָא ריאמ לאומש

 2 א א א א ראה ןיקצאש קחצי

 א א א ראה ןארטַא ןמלז םירפא

 -- -- םיובנעזַאר (סקאמ) יכדרמ

 טא א א יא א רָאשזעי ןועמש

 -- -= -- -= ןַאמסקילג ישזעי .רד

 א א א א א ראה שיומש םהרבא
 טי טא רע עא אט א ץַאק לאומש

 א א א א א װָאקטרעשט דוד

 -- -- -- יקסלָאטָאמ ןרהא והילא

 2 א א א יא ןײטשּפע רעטלַא

 2 א א א א א רעטלַא קיזייא

 טא א א א א יקסװָאשרעג ןבואר

152 

149 

 -- -- -- שטיװָאניבַאר הרש .רד

 == == == == יקסװָאטניס והילא .רד

 0 עא טא א א אה דניקייכ ףסוי

 = יי ראו רע א ראא טניפ לארשי

 -- -- -= וװערַאבוז ןוא ןיקשומס

 טי א א ראן ראה ןוקָא לארשי

 -- -- -- -= יקצינטָאּפָאס טרעבלַא

 יי א א א ראה זוגָא ףסוי .רד

 = א א א א אה זוגָא סקַאמ

 2 יא א ר א טא ןיבור קחצי

 טא א ר ר ראה יקציטעװס איליא

 טי א א א א רע ראה קַאילּפַאּפ ,ל

 יי יי א ר עא ר ראה עלעסָאי

 = יי א א א װעלבערט עשַאי

 == == -- -- שטיוװרוה לאלצב-ךורב

 -- -- -= שטיװָארָאטנַאק רימידַאלװ

 = יי ראה א וא ןאמצנאל רעזָאל

 הי א א ר ראה וָארדנעװ דינָאעל

 -- -- -- -= שטיװָאקציא רעטלַא

 -- ך- -= -= רעדניבנייא עקהשמ

 -- -- רעװַאניװ לאכימ ןוא ןרהא

 יי יי א א א א עשרַאװ השמ

 הי א א טא ראה דנארבנעדליה רעב

 א ר אה יקסנַאלּפַאק לאומש

 יי יא ר יא א ראה אוד לארשי

 הי היה היי יי שיח = ןיקצעלק סירָאב

 == == ך= -= רעלגירטש והילא

 יי א א א ראה שַאיבָאט סקַאמ

 = א א א א ץישפיל םוחנ

 == == -- -- ָאקורָאטסלָאט קרַאמ

 ןַאמדלָאג אילוי
 == -- -- -= רעּפינש עיטָאמ השמ

 יי א א אה גרעבנייוו ךורב

 = יא א ראה א ראא קַאז לחר

 ר א שטיװעיַאשבַאש ,מ

 = יי א א א יא ןילכימ בקעי

 יי יי א א א ראה דנילב קחצי

 -- -- -- += ןַאמנעזָאר עּפיל .רד

 == ח- += -- רעציבמעד דוד לאוי

 -- -- -- -- ןַאמדירפ לרעב .רד

 -- -- ןַאמדלעפ ףלָאדַא ןוא רַאקסָא



 -- -- (רעברעװ) וַאדנאל ַארַאלק
 2 א א כא ראא ץפָאי אטסוג .רד
 2 א א א א טַארנעזליה קילעז
 0 א אט ר יא שירפ םהרבא .רד

 (אקשול) ַאעמָאלַאס
 -- -- -- -- שטיװָארדנאסקעלַא

 2 ר א א יא יקסװַאשרַאװ םנוב
 2 א ראג ר ראא ןָאסלעדנעמ ריאמ
 2 א א כא א יא טיילק המלש

 -- -- -- -= ףָאקדנאל םהרבא .רד
 -- -- -- -- רענזָאר הנח ןוא לרעב

 = == -- -- גרעבצניג לאפר .רֶד
 -- -- -- ןיטשרוב ןושרג לארׂשי
 6 א א ר ר אה ךלַאװ עיניּפ

 -- -- -- -- ךָאלב שריה ןוא דוד
 א א ראה א א רע דנַאלַאה ןָאעל

 -- -- שזַאקעיּפ (בייל) ריאמ לאיחי
 222 יא = == ןַאמרעסַאװ דוד
 6 טא הא רע ראה לּפמערק שירעב

 2 0 א א א א יא סייוו לשיפ

 -- -- -- רצזיײּפש (סקַאמ) ריאמ
 2 טא אה ר טא סעברַא עלעיש
 6 א טא רע ר א רעשטוק האל

 -- -- -- -- טנַארעװיל ךלמ לאיחי
 -- -- ןייטשגרעב לעװלעװ יכדרמ
 2 א ראג ר ר יא זַארַאב ףסוי
 -- ןַאמסיק האל ןוא ףסוי .רד

 -- -- -- רעטנרעלעגכָאה ךענעה
 == == -- == בוַאל עזיל ןוא והילא
 6 == == == == יקסנַאריװש עילע
 2 א ראט א ר א קַאילוה ןתנ
 -- -- -- ןייטשלעקניפ עלמהרבא

 2 א ראק ר א יא ןיוועל ןימינב

 2 א א א א א ןַאמסוז המלש
 2 א א ר א ןָאסלעדיא קרַאמ
 -- -- יקסנילּפַאק ןימינב ןוא םייח

 -- -- -- ןהכ:לעּפוטס הרש היח
 6 א ר ר ראש ןיצלעגנייא ןרהא

 -- -- == -- ץצילָאקָאטנַא קחצי .רד
 == == = -- ץילסייו בקעי םהרבא
 -- -- -- -- םױבסָארג לואש .רד
 222 4 יי י= == == ןָארבלעג ךורב

 -- רעניוװעל (ןָאימעס) ןושמש םייח
 -- -- -- רעקצָאלּפ שינייב
 2 א ראה רע אש ביורטנייוו לרעב

 א א ראט א א ןרעטש עלעשרעה

 תהיה היה זי יד זײ ןיועל רעזייל

 = שיש החח חח טשח יח ןאמגרעב לאוי
 א ראג א ר יא רעטלַא הקבר
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 -- -- -- ןיוועל-יקסנישזעשז עלָאל

 = יז יד חד חד ןַאמלעדע עּפיצ
 -- -- -- טַאטשרעבלַאה לאומש

 -- == -- ןאמדלעפזןַארפאש אניגער
 -- -= -- -- שאילצע רעטסעװש יד
 -- -- -- רַאלקש רתסא ןוא השמ
 2 א אט א א ןייטשגיבור השמ
 2 א א ר ראה קישזָאגָאר היעש
 א ר א א ראה לַאטנעמולב לסָאמ

 -- -- ןָאסנערעּפ ָאקינ ןוא עטור

 = = יח יה יא ףרָאדסנײה ךענעה
 א א א א אפ ךַאלַאװ לאירזע
 ר א א א א טוהנרעה ףסוי
 יי א א א א ןַאמלעג ךורב
 2 א א א א יקסדָארגעשיװ םייח
 2 א ראג א ראה יקסנאדג עשטיא
 א א יא א לקניפנרעטש ריאמ

 היה הוד היה חד זה חח ןקעטש בקעי
 -- -- -- -- ןײװדנַארב לאימחרי
 שש ששי הי יש דח תחח חח קיװָאנ לטָאמ
 א א א א טרָאּפעּפַאר ךירנייה
 טי א א טא רע א ךיינש םייח
 א א א א הא ראה רענָאדָא השמ
 -- -= == -- וָאקינזעלעשז המלש
 2 א ר א א ןַאמליה קיזייא
 א א א א ראה גרעבלעג ילתפנ
 טא א א א א שיפּפעלק לאפר

 א א א א א סָארגנײװ השנמ
 2 א א א ראה ןייטשנרעב עוויר

 טי א א א א ראה רעסַאװ ןושרג

 -- -- -- -= יקסװָאקילעיװ ןאילוי
 א א א ראא רעטַאפסָארג לואש

 -- == -= -= גרעבנעזָאר סוקניּפ

 רענײאטָאג םולש ןוא רעב רעזייל

 -- -- -- ונַארב רעדנַאסקעלא .רד

 -- -- -= יקסװָאקטיװ רעדירב יד
 א א א א ראה רעטניוו םייח
 =- == -= -=- ןיבור בייל לאומש
 2 א א ר ראש לעזנארב םהרבא

 א א א א א ןַאמדרעפ השמ
 === == -= == בירנייו קחצי םהרבא
 22 א א טא א א א רענייוו עלע
 6 א א א ראה װָאטַאכיש עטיא
 -- -- -= -= ןירָאג (עמַאיז) ןמלז
 א א ר א אפ ןיײטשנרָאג קחצי

 2 א א א א א טרַאגנזייא לטע

 2 א א הא ראה ראה ףילש סעטַאמ

 6 א א א ראו ר רעניו המלש

 = == == == -- סעכענ יכדרמ
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 היה היה היה היה יח יח רעשא שיבייל

 היד יד יד דד יד ץַאט (םייח) ןַאטַאנ
 -- -- יקסװָאלדוּפ הקבר ןוא לחר

 זה חד חד חד דד ןאמרעביל ךענעה
 גאטיירפ עקצרעה ןוא הקבר ,ץרּפ

 יה היד יד יד חד דד ןַאלּפַאק ןמלז
 -- -- -- -- ךרָאטש הדוהי שרעה

 טי יי יי א יא רינשוק לטָאמ

 שטיװעקניר עינעג ןוא בקעי םהרבא

 הי חדש שיח יח יח שטיוװעקניר קיזייא

 -- -- -- שטיװָאקלַאצ םייח לארשי

 ר יי יי לעדנימ סירָאמ

 2 היד היה החי יד יד ץגָאלַאּפ השמ

 יי א א נא ןזייארעייפ השמ

 תהיה תהי הש ךיד יח לעבא לעשאר

 -- -- -- שטיװָארעײמ-ןהָאק היח

 -- -- -= יקצעטַאמ רעדנַאסקעלַא
 יי א א יא רעסַאװדלָאג עיש

 קי הי דשח דיח  ךיח יקסליבישּפ רכשי

 יי יא א א א ןַאמסָארג עינַאמ

 = יי א יי נא יא קַאילַאּפ דוד

 -- -- לַארכַאב-שטיװָאלעּפָאק הצרת

 -- -- = -- ןַאמ הנח ןוא קחצי

 יי א יי יא יקסניליג לטָאמ

 2 יי יא יא א ירא ןאמטוג לסיז

 -- -- -- -- יקסנַאיּפורט לקנאי

 טי יי אי א יט א ןאמצלָאה עזיל

 תי/ היד היה היד יח ןָאזמחורי עינַאמ

 תי- החש שיח תחח  שח חד ןַאמסיײװ השמ

 -- -- -- ללָאגניפ המלש ןרהא

 - -- -- ןַאמדנורג ךורב לארשי

 שיח זיי יש הדה היד ךיח ןאמסיז םהרבא

 יי יי יי ר יא רענטאר ףסוי

 טי א ר ץישפיל ןבואר

 הי היה הדה .הח היח יה יח ךלָאג פיליפ

 הי יי יא א יא לעגנע לאומש

 -- -- ןַאמלעמ עקטיא ןוא המלש

 יי יא א יא לכייא רעזָאל

 יי א א א יא ץפח הירש

130 

1233 

434 

 טי א ר טא א װָאקיּפיּפ ףסוי

 -- -- ןעטסָאריגרעבנעזָאר החמש

 א א ר א א א ץרַאװש דוד

 א א א עא א װָאבלַא לארשי

 יי א א ראא יקסוָאזירק והילא

 א א א א ראא רענזיימ שרעה

 == == -- -- שטיװעשַאיבוט לטע

 == == == -- רעברעג:לעדנַאמ האל

 יי יי א טא א לצרָאװנרָאק חבש

 א א ראה ןייטשלצדע ףסוי יכדרמ

 היה היד יז יח שה יח ןעזייא קחצי

 -- -= -- =- שטיוװעקרוי לאומש

 טי א א א א רעש (אשימ) השמ

 יי א א א ראה ינלעטישז לארשי

 יי א א א ר ראה אגיפ היעשי

 יי יי א א א ָאקרויּפעשּפ בייל

 טי א א א א א רעשטייד קחצי

 -- -- דלעפנעזָאר לסעּפ ןוא שרעה

 =- = -- -- דגוסלעדנעמ ןימיגב

 = יי א בא א א סובירק לאיחי

 יי א א א אפ לרעּפ םייח .רד

 -- -- ןיקרעמ רתסא ןוא השמ עבא

 -- קינּפיל (עקפלאו) םהרבא .רד

 -- -- == -- שטיװָאמַארבַא לרעב

 יי א א א ןייטשגיורב לאומש

 == -= -= += ינושרעג לעשַאר .רד

 טי א א א א לעדנַאמ עיסַאב

 היי זי יה יח שה ך- לעּפע עקסָאי

 = יי א א א ראה קינדיב הכלמ

 א א א א א אפ ּפָאקס השמ

 א א א א ראא סאלרימ דוד ,רד

 א א א א א קיוװעל עמָאיס

 2 יא א ר א ראה טיירטש רשא

 6 א ר וארא רעטכעש שרעה

 -- -- -- -- ןַאמרעּפוק עינַאס

 רענטרעג קחצי

 -- -- -- ב"א ןטיול טלַאהניא

 -- - רערעיטשיב ןופ המישר



 סָאלש .י ןופ טנכייצעג טַאלב-רעש

 לייט ַא זיא (1947 -- 1907) םיורגלימ לארשי ןופ קנעדנָא םוצ

 -וצ ןרָאװעג ןבעגעג ,ןבילברַאפ םיא ךָאנ זיא סָאװ ,השורי רעד ןופ

 .קרעוו עקיזָאד סָאד ןבעגוצסױרַא רעייטש



 .ןטסידנוב תורוד רעדנעב יױוצ ןבעגעגסױרַא רימ ןבָאה 1956 רָאי ןיא
 ןגעווסנבעל יד טנכייצרַאפ ןרָאװעג ןענייז סעיפַארגָאיב 200 רעביא ןיא
 ןבָאה סָאװ ,ןטסידנוב עטגנערבעגמוא ןוא ענעברָאטשרַאפ ןופ םישעמ יד ןוא
 .ןעועג שפנ-רסומ ךיז ייז רַאפ ןוא דנוב ןופ ןלַאעדיא יד טנידעג יירטעג
 .סעיפַארגָאיב 275 טימ דנַאב ןטירד ַא סױרַא רימ ןביג טציא

 -נײרַא טשינ טציא ךיוא רימ ןבָאה ,רעדנעב ייווצ עטשרע יד ןיא יו

 ןעמונעגוצ זנוא ןופ טָאה טיוט רעד סָאװ ,רעוט ןוא רעריפ ענעי ןעמונעג

 ןיא ןיוש סעיפַארגָאיב ערעייז ןבָאה ןוא (רָאי קילטנעצ ןטצעל םעד ךשמב)
 יַאב-סנבעל ערעייז טימ רעכיב יד ןזייװנָא זיולב ָאד ןלעװ רימ .םרָאפ-ךוב

 : ןעגנוביירש

 ,קרָאי-ינ ,רעדנעב ייוצ ,סעיצולָאװער ייױוצ ןיא :שטיװָאמַארבַא .ר

4, 

 "וינ ,טנגוי ןיימ ןופ רעטעלב :(ןַאמכעלב בייל) עטַאט רעד םַארבַא

 ,1959 ,קרָאי

 ,1953 --- 1944 ,קרָאי-וינ ,רעדנעב 7 ,ןליופ :קנורט .י .י

 ,1946 ,קרָאי-וינ ,ןינַאכ

 ,1945 ,קרָאי-וינ ,ןרָאי ןופ ףיול ןיא :(עקשטעבייל) ןַאמרעב ,ל

 ,1962 ,קרָאי-וינ ,סעדָאה קיווייל

 ,1956 ,סערייא-סָאנעוב ,ןעגנוצָארּפש עטשרע :ןייטשנרעב ןָאעל

 ;1947 ,קרָאיײוינ ,ָאטעג רעוועשרַאוו ןיא רָאי ףניפ :ןײטשדלָאג דרַאנרעב

 ,1960 ,קרָאי-וינ ,1939 --- 1919 ,"דנוב, רעוועזערַאוו ןיא רָאי 0

 ;1958 ,סערייא-סָאנעוב ,ןורכז ןיימ ןיא שזדָאל :(רעדנַאסקעלַא) ץנימ .ּפ

 ,1954 ,סערייא-סָאנעוב ,עיזוליא רעשלַאפ ַא ןופ עטכישעג יד
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 כא

 ךרעב רַאפ לָאמקנעד ַא זיולב טשינ ןענייז ןטסידנוב תורוד רעדנעב יירד יד
 טייצ רעזנוא גַאלרַאפ ןיא .דנוב ןופ רעוט ןוא רעריפ ,סעטרבח ןוא םירבח 0
 רעד ןיא .דנוב ןופ עטכישעג יד רעדנעב יירד ןענישרעד טציאיזיב ןענייז
 טימ תוכייש ןיא ,בגא-ךרד זיולב ןרעוו טנָאמרעד םידיחי ןענעק עטכישעג
 ןענעק טלַאטשעג רעלופ ןיא ..לג .ד .א ןעגנולדנַאה ,ןשינעעשעג עסיוועג

 ןענעק ןטסידנוב תורוד רעכיב יד ןיא טשרע .ןעמוקסורַא טשינ ןטרָאד ייז
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 סעיפַארגָאיב יד : רעמ ךָאנ ןוא .ןעוועג ןענייז ייז יו ױזַא ןקעלּפטנַא ךיז ייז

 דנוב ןופ עטכישעג רעכעלטנגייא רעד וצ הפסוה ַא ךיוא ןענייז םידיחי יד ןופ

 ןוא רעוט ,רעיוב יד ןופ טייקיטעט ןוא ןבעל ןכרוד ןעזעג ,עטכישעג ַא --

 .דנוב ןופ רעריפ

 טימ ןפורעגּפָא םערַאוװ ךיז ןבָאה סעטרבח ןוא םירבח לָאצ עסיוועג ַא
 רעדיוו רימ ןענייז םעד קנַאדַא .(ךוב ןופ ףוס םייב המישר ַא) ןעגנורעייטשייב
 ַא זיולב םגה -- לָאצ רערעסערג ַא לָאמקנעד ַא ןלעטש וצ תלוכיב ןעוועג
 -יא -- רעטנזיוט רעקילטנעצ ןופ תונחמ עסיורג רָאג יד ןופ קלח םעניילק

 רעד טימ ןדנוברַאפ טוט ןוא ןבעל ףיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עשיאייד
 .גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי

 טײצ רעזנוא גַאלרַאפ
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 יקסדורגָאוװָאנ לאונמע

 זיא םייח יכדרמ רעטָאפ רעד ,1891 יַאמ ןט5 םעד עשרַאװ ןיא ןריובעג

 טבעלעג רעטעּפש טָאה סָאװ ,רעטומ יד .רחוס-ךיש ַא ןוא רעטלַאהכוב ַא ןעוועג

 ערעייז .המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב ןעמוקעגמוא זיא ,גרעבמעל ןיא
 -וג ַא ןעמזקַאב עלַא ןבָאה רעדניק = 5

 לאונמע .גנודליב-לוש עכעלטלעוו עט

 רעװעשרַאװ ַא ןיא טנרעלעג טָאה

 -וא רעווענעשז ןיא ןוא עיזַאנמיג

 ,טעטיזרעווינ
 רעד ןופ ךיז ןרעקקירוצ ןכָאנ

 טנָאנ ןעװעג זיא רע ואוו ,ץייווש

 -ָאמעד-לַאיצַאס רעדנעלסור יד וצ

 ןיא לאונמע זיא ,ןזיירק עשיטַארק

 רעד ןיא ןטערטעגניירַא 1914 רָאי
 .דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאוו

 טקורעגסױרַא דלַאב ךיז טָאה רע

 טָאה רע .רעוט רעוװיטקַא ןַא יו

 ינַאגרָא ןַא יו םנכייצעגסיוא ךיז 2
 -טלעוו רעטשרע רעד תעב .,ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ ףיוא |

 ןוא רעטעברַא-רעקעב ןופ ןייארַאפ ןופ רַאטערקעס ןעוועג רע זיא המחלמ

 ,טעטימָאק ןשידנוב רעװעשרַאו ןופ דילגטימ א

 ךרוד לָאמ ןייא :טרדיטסערַא ןרָאװעג לאונמע רבח זיא לָאמ יירד
 -- 1918 ןוא 1917 ןרָאי יד ןיא -- לָאמ ייווצ ןוא יײצילַאּפ רעשירַאצ רעד

 יד ןיא טקישרַאפ ןעװעג זיא רע .טכַאמ:-עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד ךרוד

 ,גנוטסעפ רענילדָאמ ןיא ךיוא יוװ ,ןאבואל ןוא גרעבלעווַאה ןרעגַאל עשטייד

 עקיטכיו עלַא טימ טקיטפעשַאב ךיז טָאה יקסדורגָאװָאנ לאונמע

 -עברַא ןשידיי ןופ םויה-רדס ןפיוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןעמעלבָארּפ

 טניז גנואעװַאב:רעטעברַא רעלַאנַאיצאנרעטניא רעד ןופ ןוא ןבעל-רעט

 -רעטעברַא רעשידי רעד טנידעג רע טָאה רעדעפ ןייז טימ ךיוא ,4

 -נוב רעד ןיא ןעלקיטרַא לָאצ ערעסערג א טקורדעג טָאה רע .גנוגעװַאב

 ןרושָארב ןוא רעכיב עכעלטע טכעלטנפערַאפ ןוא עסערּפ רעשיד

 םוצ טרעהעג רע טָאה ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא

 דנוב ןופ חילש סלַא ןעמוקעג רע זיא 1921 בייהנֶא .ךנוב ןיא לגילפ ןקניל
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 םעד ןיא טירטניײירַא ןגעוװ ןעגנולדנַאהרעטנוא ןריפ וצ ידכ ,עװקסָאמ ןייק

 ןעגנולדנַאהרעטנוא יד תעב .("ןרעטנימָאקע) ?לַאנָאיצַאנרעטניא ןטירד;

 יד ןופ טכער יד ןגעוװ טקנוּפדנַאטש ןשידנוב םעד טקידיײטרַאפ רע טָאה

 ןופ ןעמַאר יד ןיא עיצַאזינַאגרָא עמָאנָאטױא ןַא ףיא רעטעברַא עשידיי

 דנוב ןופ סעיצַאװרעזער יד ךיוא 'ױו ,יײטרַאּש -דנַאל רענײײמעגלַא רעד
 רעקיצנַאװצ יד ןטימ ןופ ."?ןרעטנימָאק, ןופ ןעגנולעטשנייא עסיוועג עגונב

 ןיא סָאװ ,גנוטכיר רעשיטסירטנעצ רעד וצ טרעהעג ןיוש רע טָאה ןרָאי

 .דנוב ןופ טייהרעמ יד ןרָאװעג

 דנוב ןיא 'ויטקַא ןעוועג טייצ עסיוועג ַא ןענייז רעדירב ענייז ךיוא

 עינָאס יורפ ןייז .טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא -טנגוי רעשידנוב רעד ןיא רעדָא

 -טלעוו-שידיי יד ןיא ןירערעל ַא ךַאפ ןופ ןוא יקסנילעמעשט םייה רעד ןופ)

 ריא ןופ ףוס ןזיב ןירעוט עשידנוב עטנַאקַאב ַא ןעוועג ןיא (ןלוש עכעל

 1942 רָאי ןיא ןרָאװעג טגנערבעגמוא סיצַאנ יד ךרוד זיא יז ןעוו ,ןבעל

 -ותב תורוד ןיא -- ריא ןגעוװ רעיונעג) .עקנילבערט ןופ ןרעמַאק-זַאג יד ןיא

 ,(דנַאב רעטייווצ ,ןטסיד

 -עלעד רעשידנוב רעד ןופ דילגטימ סלַא ןעמוקעג רע זיא 1929 ןיא

 (יקסנישטַאבַאט ןימינב ןוא טַאּפ בקעי ןעוועג ןענייז ייווצ ערעדנַא יד) עיצַאג

 -רעטעברַא רעשידי רעד רַאפ עיצקַא ןַא ןריפ וצ ידכ ,עקירעמַא ןייק

 ףוס ןויב ָאד ןבילברַאפ ךורבסיוא-חמחלמ ןבילוצ ,ןליוּפ ןיא גנוגעװַאב

 ויטקַא ךעלדימרעדמוא ןעוװעג עקירעמַא ןיא ךיוא רעבָא .ןבעל ןייז ןופ

 ךיוא רע זיא ױזַא ,ןלױּפ ןיא רעירפ יו .גנוגעװַאב רעשידנוב רעד רַאפ

 -ידנוב יד ןופ רָאטַאזינַאגרָא-טּפיױה רעד ןעוועג ןדָאב רענַאקירעמַא ןפיוא

 ןוא ןטפַאשרעּפרעק עשידנוב ענעדישרַאפ ןופ רעיוב רעד ,ןטייקיטעט עש

 .סעיצקַא עקיטכיוו ןופ רָאטַאיציניא רעד ,סעיצוטיטסניא

 ןופ ץנַאטנעזערּפער רענַאקירעמַא רעד ןופ רַאטערקעס רעד רעירפ

 רעד ןעוועג (1961 -- 1947) רעטעּפש רע זיא ,(1947 --- 1941) ןליופ ןיא דנוב

 .סעיצַאזינַאגרָא עששידנוב יד ןופ טעטימָאק-רינידרָאָאק-טלעוו ןופ רַאטערקעס

 ,עּפָא-ייא ןיא רעדנעל ייר ַא טכוזַאב טעטימָאק-רינידרָאָאק ןופ תוחילש ןיא

 -סירַא םוטעמוא .עילַארטסױא ךיוא יו ,טנעניטנָאק רענַאקירעמַא ןפייוא

 רע .ןעמעלבָארּפ ענעדישרַאפ ןגעוו ןטַארעפער עכעלטנפע טימ ןטערטעג

 ןוא ןעלקיטרַא לָאצ ערעסערג ַא טכעלטנפערַאפ עקירעמַא ןיא ךיוא טָאה

 ,שילגנע ןוא שידיי ןיא ןעגנולדנַאהּפָא

 ךעלגעממוא טיײקנַארק ערעװש ַא םיא טָאה 1961 לירּפַא ףוס טניז

 טָאה רע סָאװ ,טעברַא רעטבילַאב ןייז ןענעמדיוו וצ ךיז רעטייוו טכַאמעג

 ןט9 םעד ןברָאטשעג .המשנ ןוא ץרַאה טימ ןָאטעג רָאי 4/ ןופ ךשמב

 ,סויַאמ ןוז ןקיצנייא ןייז טמותירַאפ טָאה רע .קרָאי-וינ ןיא 1967 טסוגיוא

 ,עילימַאפ ןייז טימ ,טסידנוב ַא

 א

 ןעיר עטשרעדָאפ יד ןיא וויטקַא ןרָאװעג זיא יקסדורגָאװָאנ לאונמע

 .עכָאּפע רעשידנוב-שיליוּפ רעד ןופ ,רעיײנ ַא ןופ בייהנָא םייב דנוב ןופ
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 רָאפנעמַאזוצ ןטשרע ןכָאנ ,1920 ןיא ,ןרָאװעג זיא יקסדורגָאװָאנ לאונמע ןעוו

 רענַאיצילַאג ןטימ רָאפנעמַאזוצ-גנוקינייארַאפ םעד) ןלױּפ ןיא דנוב ןופ
 דנוב ןופ עטכישעג יד טָאה ,טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רַאטשרקעס רעד ,(דנוב
 -עּפ ןשיליױּפ םעיינ ןייז ןיא רעבָא .רָאי 22 ךרעב ךיז רעטניה טַאהעג ןיוש

 םיוק ןעגנוגנידַאב עלַאגעל ןיא טרינָאיצקנופ טלָאמעד דנוב רעד טָאה דָאיר
 שירפ רעייז ךָאנ ןעוועג ןַאד ןענייז גנוגעװַאב רעד ןיא .רָאי ןבלַאהטרעדנָא

 רעד ןופ ןדָאטעמ יד ךיוא רָאנ ,םזיאָארעה רעד זיולב טשינ םַאזקריוװ ןוא
 ליפ ןוא רעריפ עטעטירָאטױא עלַא .,טעטילַאגעלמוא רעשידנוב רעלופמור

 עיינ יד רעבָא .טייקיטעט רעלַאגעלמוא ןיא טנװַאהַאב ןעוועג ןענייז רעוט

 .עיצַאזינַאגרָא ןוא ףמַאק ןופ ןעמרָאפ עיינ וצ ןפורעג טָאה עגַאל עשיטילָאּפ

 -רעדָאמ .עיצַאזינַאגרָאער -- ןעוועג זיא טייצ רעיננ רעד ןופ טָאבעג רעד

 ! עיצַאזינ
 רעריפ רעקיצנייא רעד ןעוועג טשינ לָאמנייק זיא דנוב ןיא רענייק

 יד טשינ -- ןבַאגפיוא םוש ןייק ןיילַא טריפעגסיוא טשינ טָאה רענייק ןוא
 ןעק'מ רעבָא לפיוו ףיוא .,עלענָאיצַאזינַאגרָא יד טשינ ךיוא ןוא עשיטילָאּפ

 רעריפ ןרעדנַא רעדָא םעד ןופ ,דיחי ןופ לָאר רעד ןגעוו ןדייר ףרַאד'מ ןוא

 ןבָאה ױזַא -- לאונמע זיא דנוב ןשילױּפ ןיא זַא ,ןגָאז ןעמ ףרַאד ,דנוב ןיא

 קיטייצכיילג רָאנ ,רעטסעב רעד זיולב טשינ ןעוועג -- ןפורעג םיא רימ

 ,ײטרַאּפ רעד ןופ רָאטַאזינַאגרָאער רעדָא ,רָאטַאזינַאגרָא-טּפיױה רעד ךיוא
 ןופ םוידיזערּפ םעד ,טעטימָאק-לַארטנעצ ןשידנוב ןופ םוידיזערּפ םניא

 זיא רע .רעציזרָאפ רעד ןעוועג (יענטרָאּפ לאיתוקי) ףעזוי -- חנ זיא ,יירד
 רערענָאיצולָאװער-שיאָארעה רעשידנוב רעד ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד ןעוועג
 ,טנייה ןטימ ןטכענ םנופ רעדניברַאפ רעכעלנעזרעּפ רעד ,טײהנעגנַאגרַאפ

 -ַאװ םייח .גנוגעװַאב רעד ןופ טעטירָאטױא רעשילַארָאמ רעטסכעה רעד
 רעכערּפש-ריפ ןוא רעגערט רעד ןעוועג זיא ,רעציזרָאפ-עציױו רעד ,רעס
 ןוא .ןעגנולעטשנייא ןוא ןעגנומיטש עשידנוב עלַאקידַאר עיינ יד ןופ
 טימ טעמכ רעגניי חנ רבח ןופ ןוא יירד יד ןשיווצ רעטסגניי רעד ,לאונמע

 -כיו רעד ןרָאװעג .ק .צ ןופ רַאטערקעס סלַא זיא ,עיצַארענעג רעצנַאג ַא
 סָאד .ןלױּפ ןיא דנוב ןופ רָאטַאזינרעדָאמ רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעטסקיט
 ןטיבעג ליפ ןיא ןוא םינפוא ענעדישרַאפ ףיוא טקירדעגסיוא ךיז טָאה
 :טנַאמרעד ןרעוו ןפרַאד עכעלטע שטָאכ

 -רענע ,עטיירב עכלעזַא טריפעג טשינ דנוב רעד טָאה רעירפ לָאמנייקו
 לאונמע רבח םעד טימ יוװ סעינַאּפמַאק-לַאװ עטרינַאלּפ-לַארטנעצ ןוא עשיג
 -טָאטש יד וצ ,םייס םוצ סעינַאּפמַאק-לַאװ .גנוריפנָא ןייז רעטנוא ןוא
 וצ ןוא ;טיבעג ןשיטילָאּפ-ןיײמעגלַא ןפיוא סעסַאק-ןקנַארק יד וצ ,ןטַאר
 ןבעל ןשידיי ןיא -- תוליהק יד

 -עג טריפעג טשינ סעינַאּפמַאק-לַאו יד תעב -- יא רעירפ לָאמנייק
 -זוה עשיטַאמעטסיס ןוא עטגייווצרַאפ ַאזַא ןסַאמ עשידיי ןשיװצ ןרָאװ

 -נָא רעלענָאיצַאזינַאגרָא סלאונמע רעטנוא ,ןביהעגנָא טָאה'ס יװ ,עיצַאטיגַא
 ןבָאה סָאװ ,ןריטנולָאװ רעטנזיוט ענייז טימ -- ןליױּפ ןיא דנוב רעד ,גנוריפ
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 גָאט ַא ךָאנ ,ןטנוװָא יד ןיא ןוא געט-ור ערעייז ןיא סעיצקנופ יד טריפעגסיוא

 ,טעברַא רערעווש

 יָאֹּפ ערעדנַא ךיוא ןריזינַאגרָא םייב טנכייצעגסיוא ךיז טָאה לאונמע

 ,לשמל ,יװ ,ןסַאמ עטסטיירב יד ןופ ליײטנָא ןטימ ןעגנוטערטסיורַא עשיטיל

 -יטקַא םייב ןָאטעגפיא ליפ ךיוא טָאה רע .סעיצַארטסנַאמעד-יַאמ עט1 יד

 .רָאי ןצנַאג ןופ ךשמב רעגנעהנָא עריא ןוא גנוגעװַאב יד ןריזיוו

 -רַא עשידיי יד ןשיוװצ ןרָאװעג טריפעג טשינ זיא רעירפ לָאמנייק

 -לוק עשיטַאמעטסיס ןוא עקידנעטש ,עטיירב ַאזַא ןסַאמ-סקלָאפ ןוא רעטעב

 ,יד יו ,טייקיטעטיגנורעלקפיױא עשירעיצרעד ללכב ןוא עשיטילָאּפ-רוט

 ,סיוא ךָאו ןייא ךָאו ,ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמב טריזינַאגרָא ןעוועג זיא סָאװ

 .טעטש רעטרעדנוה ןיא ןעגנולמַאזרַאפ ןוא ןעגנוזעלרָאפ ךרוד

 טיקיטעט עשיטילָאּפ עשיטַאמעטסיס יד זַא ,טגרָאועג טָאה לאונמע

 ןוא רענדער רעקילטנעצ יד זַא -- ענייא ,ןבַאגפיוא ייווצ ןליפרעד לָאז

 ןעגנורעלקפיוא ןוא סעיצַאמרָאפניא ,סעיצקורטסניא ןריפ ןלָאז ןטנערעפער

 ןעמוקקירוצ ןכָאנ ןלָאז ייז --- עטייווצ יד .ץניוָארּפ רעד ףיוא רטנעצ ןופ

 יד ןופ ןעמעלבָארּפ ןוא ןעגנודנעוו ,ןטייקיטעט יד ןגעװ ןבעגרעביא
 ןָארעּפ עלַארטנעצ יד ןרָאװעג זיא לאונמע .טעטשיץניוװַארּפ עטכוזַאב

 רעד ,רעטרימרָאפניא-טסעב רעד ןרָאװעג זיא רע .טקַאטנָאק ןקיזָאד ןופ
 ,םינינע עלענָאיצַאזינַאגרָא עקידנפיול ןיא רעטריטנעירָא-טסעב

 ךיוא סולפנייא ןקידנרינימָאד ַא טַאהעג טָאה ןליוּפ ןיא דנוב רעד
 יד -- רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןעגנוגעװַאב עקידנעטשבלעז יד ףיוא
 יד .(ָאשיצ) ןלוש עכעלטלעו עשידיי יד ןוא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ

 -רעטעברַא יד טָא ןופ רעריפ ,עלַאקָאל ןוא עלַארטנעצ ,עקידנרידיצעד

 -ַאּפמיס עשידנוב רעדָא ןטסידנוב ןעוועג ןענייז סעיצַאזינַאגרָא-סקלָאפ ןוא
 ,טקַאטנָאק ןקידנעטש ַא ןטלַאהעגנָא ייז טימ ךיוא טָאה לאונמע .רעקיט

 עטסטייוו יד ןיא וליפַא ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןגייווצ עלַא

 ןיא ןעוועג םורַא ױזַא ןענייז ,עּפַאמ רעשידנוב-שיליוּפ רעד ףיוא רעטרע
 ןעגנוטכַארטַאב ןוא ןעגנוריסערעטניארַאפ ענייז ןופ זיירק םעד

 רעבירעד .רעטקַארַאכ ןקרַאטש ַא טימ שטנעמ ַא ןעוועג זיא רע
 רעבָא ."שטנעמ רערעווש ַא; -- טנכיײצַאב ךעלנייוועג טרעוו'ס יוװ --- ךיוא
 -עג זיא ןשטנעמ םעד ןיא עקיגָאװ סָאד זַא ,ַאזַא זיא רוטַאנ עכעלשטנעמ יד

 .רעווש ךיוא ךעלנייוו

 ץלַא ךעלקריוו ןרָאװעג זיא דנוב ןיא טייקיטעט ןוא לָאר סלאונמע
 ןטכיירגרעד םעד טימ טנגונגַאב טשינ לָאמנײק ךיז טָאה רע .רעקיגָאװ
 .רענעלּפ ענעדישרַאפ טימ טפָא ןעמוקעג .ןעוטפיוא עיינ טכוזעג קידנעטש
 ַא טימ "ןַאלּפ רָאיע ַא טעטימָאק:לַארטנעצ םעד רָאי ןדעי טגיילעגרָאפ
 קרַאטש ךיז ןבָאה ייז ןופ לייט ַא סָאװ ,ןבַאגפיוא עקיטרַאנדישרַאפ לָאצ
 ,גנוגעוװַאב רעד ןיא ןעמונעגנָא

 טעברַא ףױא טכער רַאפ ףמַאק רעשידנוב רענערַאװעג-טמירַאב רעד
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 -ַאב וצ ףיוא .לאונמע רבח ןופ וויטַאיציניא רעד בייהנָא ןייז טקנַאדרַאפ
 -- רושָארב עלעיצעּפס ַא ןבירשעגנָא רע טָאה גנוזָאל עקיזָאד יד ןדנירג
 .טעברַא עכעלטפירש ערעסערג עטשרע ןייז

 ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,ןייארַאפ-רעקרעװטנַאה רעשיטסילַאיצָאס רעד
 ןשיוװצ ןסולפנייא עשידנוב ןופ גנוטײרּפשסױא רעד רַאפ עציטש עקיטכיוו

 -עגנָא ןעװעג סנטצעל ןיא ןוא ןסַאמ עשידיי עשירַאטעלָארּפ-בלַאה יד
 עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ ("טַאר-דנַאל,) עלַארטנעצ רעשידיי רעד ןיא ןסָאלש

 ןופ טַאטלוזער ןיא סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןענַאטשטנַא זיא ,ןענייארַאפ-ןסַאלק
 ,לאונמע רבח ןופ ןעגנואימַאב עקידתונשקע יד

 ַא דתב ןיא ןעוװעג זיא גנודנירג ריא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא ןַא ךָאנ

 לאונמע רבח ןופ גנוקריוטימ רעד גנואײטשטנַא ריא טקנַאדרַאפ ,סעיינ

 טנַאקַאב ,עיצַאזינַאגרָא יד ,ןעיורפ רעטעברַא עשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא יד ---

 -ּפַא טַאהעג טָאה ,(ןעירפ רעטעברַא עשידייפ) ףַאי ןעמָאנ ןרעטנוא

 ןבָאה טייצ רעד טימ .דנַאל ןופ טעטש ערעסערג יד ןיא ןעגנולייט

 סנירעוט-ןעיורפ עקיגנַאר-טשרע לָאצ ַא טעברַא רעד ןיא טקורעגסױרַא ךיז

 -ײרּפשסיױא רעד וצ ןגָארטעגיײב ליפ טָאה עיצַאזינַאגרָא יד ןוא סנירענדער ןוא

 .ןעיורפ-רעטעברַא עשידיי יד ןשיװצ ךיוא ןסולפנייא עשידנוב ןופ גנוט

 רעד רַאפ "געט-עסערּפ, יד ןריזינַאגרָא םייב טקריוװעגטימ טָאה רע
 ןטסידנוב -- םירבה רעטנזױט ןעוו ,געט ; גנוטייצ-סקלָאפ רעכעלגעט
 ןופ ןסַאג עשידיי יד ףױא סױרַא ןענייז -- ןטסיפיקס ןוא ןטסיטפנוקוצ
 ןַאגרָא-לַארטנעצ םעד טיירּפשרַאפ ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש רעטרעדנוה
 .גנוטייצ-סקלָאפ יד -- דנוב ןופ

 ןיא ,זנוב ןופ טעטימָאקילַארטנעצ ןיא טריאיציניא רע סָאה סָאד
 ןליּפ ןיא ןטשרע םעד -- קיטישּפ ןיא םָארגָאּפ ןשידײ-יטנַא ןטימ תוכייש
 רעד .(1926 ץרעמ ןט17 םעד) קײרטש-טסעטָארּפ ןשידיי םענײמעגלַא
 -ַאלקָארּפ ןרָאװעג טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ סולשַאב ןכָאנ ךיילג זיא קיירטש
 קנַאדַא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי יד ןופ טַאר-דנַאל םעד ךרוד טרימ
 טריפעגכרוד זיא רע .שארב רעטלַא .װ טימ ,טפַאשרעריפ רעשידנוב ןייז
 ףליהטימ רעד ייב ,לױּפ ןופ גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ךרוד ןרָאװעג
 -ץד ןיא טקנוּפ-דנעװ ַא ןרָאװעג זיא רע ןוא .רעטעברַא עשילױּפ ךס ַא ןופ
 ,ןבעל ןשידיי-שילוּפ ןקיטלָאמ

 -- ןגָארטעגײב ליפ ךיוא ןויטַאיציניא ענייז טימ טָאה לאונמע רבח
 ןצושטסבלעז עשידנוב יד וצ -- ןײטשדלָאג דרַאנרעב רבח םעד ןבעל
 ןופ ןלַאפנָא יד ןגעק גנוקידייטרַאפ ןיא קיטיונ ןעוועג ןענייז ייז ,ןליוּפ ןיא
 -עקלעּפַאב עשידיי יד ןציש רַאפ ןוא ןטסידנוב ףיוא רעגעלש עשיטסינומָאק
 -גנוקידייטרַאפ יד .סעקישטשמָארנָאּפ עשיליופ ןופ ןלַאפנָא יד ןגעק גנור
 עשידיי יד טקרַאטשעג טלָאמעד ןבָאה ןצושטסבלעז ערעזנוא ןופ סעיצקַא
 ,ןעגנוגנידַאב ערעדנַא רָאג ןיא ,טציא ןלעטשרָאפ ךיז ןעק'מ יו רעמ ליפ ןסָאמ
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 א א

 -- ןעוועג טשינ לאונמע זיא ,גנַאר ןטשרע ןופ רָאטַאזינַאגרָא ןַא
 ןייז ןיא ךיז טָאה רע .רעקינכעט ַא זיולב -- ןייז טלָאװעג טשינ ךיוא ןוא

 עקידרעטייו רַאפ ערעל ַא ןוא ןיז ַא ריא ןיא טכוזעג ,טפיטרַאפ טעברַא
 ענייז ןענַאטשטנַא ןענייז ןשינעכוז יד טָא ןופ .גנובערטש ןוא ימ רעשידנוב

 עלַא טשינ םגה -- עשירָאטַאװָאנ טימ ייז ןופ ליפ ,ןעלקיטרַא ענעדישרַאפ

 ,ןריפסיוא -- עקיטכיר לָאמ

 ,עטנָאמרעד רעירפ יד ןריזינַאגרָא טימ טנגונגַאב טשינ ךיז טָאה רע

 ,ןלעטשפיונוצ ןלַאװ יד ךָאנ טגעלפ רע .סעינַאּפמַאק-לַאװ עשידנוב עוויסַאמ
 סָאד .גנַאגסױא רעייז שיטילָאּפ ןוא שיטסיטַאטס ןריזילַאנַא ןוא ןביײרשַאב
 עקיצנייא יד ךיוא לָאמליײט ןוא ןימ םעד ןופ עטשרע יד ןעוועג ןענייז
 ןלױּפ ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןזילַאנַא-לַאוװ עכעלריפסיוא

 רע זיא ױזַא יו .ןדייר ןופ טסנוק יז ךוב ַא ןבירשעגנָא טָאה רע

 -סױרַא טפָא ןיא ,רענדער רעטוג ַא ןעועג זיא רע ?םעד וצ ןעמוקעג
 -עטניא ןבעגעגּפָא טפָא טָאה רע .ןעגנולמַאזרַאפ עסיורג ףיוא ןטָארטעג

 ,ןוט ןופ טסנוק רעד ןיא -- ךָאד ,ןטכירַאב עטלעטשעגפיונוצ טנַאסער
 עסיורג יד רעבָא קידנצַאשּפָא ,טײקרַאטש ןייז ןעוועג זיא ,ןדייר ןופ טשינ
 ןגעװַאב םייב ךיוא ןסַאמ יד רַאפ ןדייר סָאד טָאה'ס עכלעוו ,גנוטיײדַאב

 רע טָאה ,טכַארטעג ןוא טנעילעג םעד ןגעװ קידנבָאה ןוא ,ןטַאט וצ יז
 -ָאמ ןוא עטריזילַאוטקַא ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא עקיצנייא יד ןבירשעגנָא

 ןענייז עכלעוו ,רעוט-רעטעברַא רעטרעדנוה יד רַאפ גנוזייוונָא ,עטריזינרעד

 .רענדער-ןסָאמ --- ןרעוו טזומעג ןבָאה רעדָא ןעוועג
 -סַאפ ןבָאה גנוגעווַאב-רעטעברַא רעד ןופ םינינע עלענָאיצַאזינַאגרָא יד

 -עג ליפ םעד ןגעו טָאה רע .ןבעל ןצנַאג ןייז ךשמב ןלאונמע טריניצ
 רעלענָאיצַאזינַאגרָא ןופ רעקיטקַארּפ רעטינעג ַא קידנעייז ןוא .טכַארט
 -נָא ןוא ןעגנורַאפרעד ,ןעגנוניימ ענייז טלָאװעג ךיוא רע טָאה ,טסנוק
 סלאונמע רבח ןענַאטשטנַא זיא םורַא ױזַא ,ןריזיטַאמעטסיס ןעגנוזייוו

 ,רעריפ ,דיחי :ןסייהעג טָאה'ס .עיצַאזינַאגרָא ןופ לָאר רעד ןגעוו ךוב
 ַאזַא טימ שידיי ןיא טעברַא עקיצנייא יד רעדיוו ןעוועג זיא'ס ןוא עסַאמ
 .קיטַאמעט

 טָאה ,ןעלקיטרַא ןוא ןרושָארב ,ןטעברַא ענייז עלַא יו ,ךוב סָאד

 :ןעמָאנ ןרעטנוא טכעלטנפערַאפ דָאירעּפ ןשידנוב-שילױוּפ ןתעב לאונמע

 ,סומ .ע
 רעד ןופ טייז ןייא זיולב דנוב ןרַאפ ןעוועג רעבָא זיא עיצַאזינַאגרָא

 רָאנ ןוא קיטילָאּפ ןוא עיגָאלָאעדיא ןעוועג זיא טייז עטייוצ ריא ,עבטמ
 .טײקצנַאג עשידנוב יד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ ןבָאה ןעמַאזוצ עדייב

 -רעד ץרוק ןוא רעגנעהנָא ןַא ןרָאװעג לאונמע זיא ,ירפ רעייז ,ירפ
 ןעוועג זיא'ס .("רעייווצ; .ג .ַא יד) "עקניל, עשידנוב יד ןופ רעריפ ַא ךָאנ
 -רעטניא רעצנַאג רעד ןיא "גנַארד ןוא םערוטשג םענײמעגלַא ןופ טייצ יד
 -עד ןוא םעיינ םנופ סולפנייא ןרעטנוא ,גנוגעוװַאב-רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנ
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 ןוא .טנעמירעּפסקע ןרענָאיצולָאװער ןשיסור ןקידנגָאװצ ליפ ךָאנ טלָאמ

 ןגעװַאב ןוא "ןעמרוטש, טנָאקעג ןבָאה סָאװ ,יד ןופ ןעוועג זיא לאונמע
 ,טעטימָאק לַארטנעצ ןיא ןײרַא רע זיא רעכלעזַא ױװ .םעד וצ ערעדנַא

 ןױוש יו ,רע זיא ,טייהרעמ ַא ןעוועג טלָאמעד זיא גנוטכיר ןייז יו ױזַא

 .יק .צ ןופ רַאטערקעס רעד ןרָאװעג ,טנָאמרעד
 טָאה ,גנוטכיר ןייז ןופ ערעדנַא לייט יו רעירפ ליפ ןוא ,ירפ ךיוא

 ןענַאטשעגוצ זיא רע .עיצַאטנעירָא עשיטילָאּפ ןייז טרעדנעעג לאונמע

 שטיװעלַאכימ ,חנ ,רעטלַא ,ךילרע םירבח יד ןופ טריפעג ,גנוטכיר רעד וצ

 טלָאמעד טניז ןוא עקידנרינימָאד יד ןפַאשעג ןַאד ךיז טָאה'ס .ערעדנַא ןוא

 -נייאק .ג .ַא יד) טייהרעמ-ייטרַאּפ "עשיטסירטנעצ, ,עקידנטלַאהנָא רדסּכ

 גנולעטשנייא עלעודיווידניא יד טפיטרַאפ ןרָאװעג טימרעד זיא'ס .(?'רעס
 -ַאב רעד ןיא עיציזָאּפ ןייז רעקרַאטש ןרָאװעג זיא'ס ,לאונמע רבח ןופ
 ,טײקמַאזקריװ ןייז רעסערג ,גנוגעוו

 -נייא ,טבעוװעגנייא רעמ ןוא רעמ ץלַא טייקיטעט ןייז ןיא ךיז טָאה רע

 -ערקעס רעד זיולב טשינ ןעוועג זיא רע .טבעלעגסיוא ךיוא ןוא טבעלעג
 רעד ןיא טקילײטַאב וויטקַא ןעוועג זיא רע .טעטימָאק לַארטנעצ ןֹופ רַאט
 עטצעל יד ןיא .עשרַאװ ןיא דנוב ןופ ךיוא טייקיטעט רעכעלגעט-גָאט

 ןפלעה וצ ידכ ,שזדָאל ןייק ךָאוװ עדעי ןרָאפ םעד ץוחַא רע טגעלפ ןרָאי

 רעכעלנעזרעּפ ןייז טימ עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעטסערג-טייווצ רעד ךיוא
 רעירפ סָאד טנכערעגנײרַא) ץלַא סָאד ןוא ,וויטַאיציניא ןוא עיגרענע
 ןוא ןטעברַא עשידנוב עקיטכיו יד ןופ ץלַא טשינ טייו זיא (עטגָאזעג
 .תוחוכ ענייז עלַא טימ ןָאטעגנײרַא ןעוועג זיא רע עכלעוו ןיא ,ןבַאגפיוא

 ןיילַא רע ןוא ןטעטירָאטיױא םיא ןופ ערעכעה דנוב ןיא ןעוועג ןענייז סע
 ןטפַאשנגיא טגָאמרַאפ רעבָא טָאה רע .טנעקרענָא ןוא טסואוועג סע סטָאה

 -עי ןיא טקורעגסױרַא ןוא ןעזעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ ַא ןוא
 ,טפַאשרעּפרעק רעד

 ןיא דנוב רעד ...ןרָאי רע20 ערעווש-לרוג יד ןעמוקעג ןענייז סע

 רעמ ץלַא ךיז טָאה טייקיטעט ןייז .טלקיװטנַא רעמ ץלַא ךיז טָאה ןליופ
 ,ץרַאװש ןרָאװעג זיא ,דנובב םעד ץוחמ ,רעבָא ןסיורד .טײרּפשעגסױא
 -יטנַא יד -- ןלױּפ ןיא ,רעלטיה --- דנַאלשטייד ןיא ,ךעלרעפעג ,שיגַארט
 -ןילַאטס רעד -- דנַאלסור ןיא .םזירעלטיה ןופ רעגלָאפכָאנ עשיטימעס
 -- תוחוכ עזייב עלַא יד טימ טלגנירעגמורַא ,טימ רעד ןיא ןוא .םישזער
 עריא ןיא עטשיױטנַא רעווש ַא ...עסַאמ-סקלָאפ עשידיי-שילױוּפ עסיורג יד
 רעד ןופ לייט םעד ןיא ...רעריפ עכעלרעגריב עשידיי עטריטימָארּפמָאק
 -נַא ןַא -- ןטניוװ-חרזמ יד ןופ טּפַאכרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,טפַאשרעטעברַא
 טימ לופ -- עלַא ןוא ...למערק רעװקסָאמ ןופ םזינומָאק םניא גנושיוט
 -יטנַא רעשירעפיירגנָא רעד ןגעק דנַאטשרעדיװ ןוא ףמַאק ךָאנ טפַאשקנעב
 ...עיצקַאער רעשיטימעס

 המחלמ-ןשיװוצ ןשילױוּפ ןצנַאג םנופ טייצ רעטסרעטיב רעד סָא ןיא
 יד ןבָאה --- ןעגנובעלרעביא עקיטלָאמעד יד טול ,רעטסרעטיב -- דָאירעּפ
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 -עג רעשידיי רעד ןופ ןזיירק ,עשירַאטעלָארּפ-טשינ ךיוא וליפַא ,עטסטיירב
 םעד וצ ןָאטעג רעק ַא טפַאהנסַאמ ךיז ןליוו ןעיירפ םענעגייא ןופ טפַאשלעז
 טשינ ,לָאמ ןטשרע םוצ .דנוב ןשיטסילַאיצָאס-ןטלַאהעגסױא ןוא ןשירעפמעק
 ַא טָאה ,ללכב קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא רָאנ ,ןליוּפ ןיא זיולב
 -יטש יד ןוא) יורטוצ םעד ןענואוועג ,דנוב רעד ,ײטרַאּפ-רעטעברַא עשידיי
 ,ןלוּפ ןיא בושי ןשידיי ןשירעפעש ןוא ןסיורג םנופ טייהרעמ רעד ןופ (ןעמ

 ןסולפנייא עשידנוב יד ןופ טקנוּפ-ךיוה ןתעב ,עיצַאוטיס רעד ןיא
 ןייק עשרַאװ ןופ קעװַא רע זיא ,ןגָארטעגיײב ליפ טָאה לאונמע עכלעוו וצ
 ןוא טַאר-טָאטש רעװעשרַאװ ןופ ןַאמטַאר ַא יװ קעװַא זיא רע .עקירעמַא
 םעד טַאהעג ערעדנַא יו רעמ טָאה סָאװ ,ײטרַאּפ רעד ןופ רעריפ ַא יו
 ןדיי עשיליוּפ יד ןופ יורטוצ

 ןופ דילגטימ רעטצעל רעד יוװ ,1929 בײהנָא קרָאי-וינ ןיא ןעמוקעג
 .םישדח עכעלטע ףיוא ןעמוקעג .עיצַאגעלעד-"דנוב, רעטנָאמרעד ןיֹוש רעד
 ןגלָאפ עריא ןוא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךָארבסױא םעד בילוצ
 ,קידנעטש ףיוא ןבילבעג --

 א

 ןליוּפ ץנַאג זיא ,ןכָאװ עטלייצעג ןיא ,בייהנָא-המחלמ םעד ךָאנ ץרוק
 ,דנַאלסור-:טעווָאס ךרוד ןוא דנַאלשטייד-רעלטיה ךרוד ןעמונרַאפ ןרָאװעג
 טימ ןעמַאזצ .עירָאטירעט עשיליוּפ יד טלייטעצ ךיז ןשיווצ ןבָאה עכלעוו
 טימ ,ןדיי עשיליוּפ יד ךיוא ןענייז גנורעקלעפַאב ריא ןוא עירָאטירעט רעד

 ערעייז ןוא רעדנעל ייווצ יד ןופ ןטקעיבָא ןרָאװעג ,ןטסידנוב יד ךיוא ייז
 .ןעמישזער

 -ייש ןיא זיא ,1940 ןופ ףוס זיב 1929 רעבמעטּפעס טניז ,רָאי ַא רעביא
 טייהרעמ רעד טימ דנוב ןופ טעטימָאק לַארטנעצ רעד : ןעוועג םעד טימ תוכ
 -ָאס רעטעּפש ןוא רעשיווטיל רעטנוא) .ענליוו ןיא --- רעדילגטימ ענייז ןופ

 רעוט ערעדנַא ןוא .ק .צ ןוֿפ רעדילגטימ רָאֹּפ ַא .(עיצַאּפוקָא רעשיטעוו

 -ַאגעלעד עשידנוב יד ןוא ;עשרַאװ ןיא ,עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד רעטנוא ---
 -רעד רעירפ יירד ןופ ןענַאטשַאב זיא עיצַאגעלעד יד .קרָאי-וינ ןיא -- עיצ
 ייז ןשיווצ ןעוועג רעבָא זיא לאונמע ; טכער עכיילג טימ רעדילגטימ עטנָאמ
 -ַאטירָאטױא רעמ ןעוועג שיטקַאפ רע זיא ,,ק .צ ןופ דילגטימ רעקיצנייא רעד

 (ןטייקכעלגעמ עקיטלָאמעד יד טיול) ןשיטַאמעטסיס ַא ןטלַאהעגנָא טָאה רע ,וויט

 -ידנוב רעד טימ ךיוא יו ,ענליוו ןיא טעטימָאק-לַארטנעצ ןטימ טקַאטנָאק

 -ימָאק-לַארטנעצ רעד ךיוא זיא םעד ץוחַא .עשרַאװ ןיא גנוריפנָא רעש
 ערעדנַא ןוא עשרַאװ טימ ןדנוברַאפ גנע ןוא טקעריד ןעועג אפוג טעט
 עקיטלָאמעד יד ןיא ןטלַאהנָא ןוא .עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד רעטנוא טעטש
 ,עשרַאװ -- ענליו -- קרָאי-וינ גנודניברַאפ עקידרדסכ יד ןעגנוגנידַאב
 -ַאלקעד עשיטילָאּפ) טייקכעלטייהנייא רעשידנוב-שיאעדיא רעד ןגעוו ןגרָאז
 ערעװש יד ןקידירפַאב ןפלעה ןוא (ןעגנוטערטסױרַא ערעדנַא ןוא סעיצַאר
 -- גנוגעװַאב רעד ןופ ןוא םירבח ןופ ןטיונ ערעדנַא ןוא עלעירעטַאמ
 עיגרענע ךס ַא טגנַאלרַאפ ןבָאה סָאװ ,סעבַאגפיוא ןעוועג ןענייז ץלַא סָאד
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 .לָאר עקיטכיוו רעייז ַא טליּפשעג ייברעד טָאה לאונמע .,וויטַאיציניא ןוא

 טפרַאדעג רעדָא) ןעוועג ןבעל ןשידיי ןיא זיא סָאד -- גנוטער ןוא ףליה

 ןוא גירק ןופ טםייצ רעצנַאג רעד ךרוד גנוזָאל עטסקידנעגנירד יד (ןייז

 עקירעמַא ןיא ךיז ןבָאה גירק ןופ רָאי ןטשױע םניא .עיצַאּפוקָא-יצַאנ
 ןופ ןשטנעמ רעמ סָאװ ןעװעטַארוצסױרַא ןעגנואימַאב יד טרירטנעצנָאק

 ,ןטסידנוב יד ןוא .עּפָארײא רעטריּפוקָא-יצַאנ רעד ןיא םוקמוא ןקידנעַָארד

 ,תונכס ערעדנַא רעדָא ןברוח ןופ עטעװעטַארעג יוװ רעהַא ןעמוקעג ןענייז סָאװ

 ,טעטימָאק-רעטעברַא ןשידי םעד זיולב טשינ ןעקנַאדרַאפ וצ סָאד ןבָאה

 עקירעמַא ןיא טלָאמעד ןעוועג זיא סָאװ ,לאונמע רבח םעד ,םיא ךיוא רָאנ

 ,גנוטער רַאפ רעפור ןוא רענָאמ רעשיאייטרַאּפ רעזנוא
 עקידרעטעּפש יד ןופ גנודליבסיוא רעד רַאפ ,גירק ןופ רָאי ןטשרע ןיא

 עטיירב ַא ךיוא ךיז ףיוא ןעמונעג לאונמע טָאה ,ןטפַאשרעּפרעק עשידנוב
 טניז .ןרושָארב ןוא ןעלקיטרַא ךרוד טייקיטעט-גנורעלקפיוא עשיטילָאּפ

 -שדוח םעד ,ןַאגרָא ןשידנוב ןלַארטנעצ םעד ןיא ןבירשעג רע טָאה 1

 .טייצ רעזנוא לַאנרושז

 עטרבח ,יורפ ןייז ןריולרַאפ לאונמע טָאה עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד רעטנוא
 -עג רעד ןיא טנעקַאב רעטנענ ריא טימ ךיז טָאה רע .יקסדורגָאװַאנ עינָאס
 -וקִא רעשטייד רעד רעטנוא ,עשרַאוװ ןיא טייקיטעט רעשידנוב רעמַאזניימ

 ריא זיב ,טונימ רעטצעל רעד זיב .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב ,עיצַאּפ

 ויטקַא ןעוועג ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא יז זיא ,עקנילבערט ןייק עיצַאטרָאּפעד

 -ָארּפ רעכעלשטנעמ-ךיוה ריא ןיא ךיוא וויטקַא ןוא דנוב ןשידרערעטנוא ןיא
 ,ןלוש (עשידרערעטנוא) עכעלטלעוו-שידיי ןיא ןירערעל ַא -- עיסעפ

 -ילגנע רעד ןופ רָאטקַאדער ןוא רָאטַאיציניא רעד ןעוועג זיא לאונמע
 ָאטעג, דנוב ןופ ץנַאטנעזערּפער רענַאקירעמַא רעד ןופ עבַאגסױא רעש

 עקיצנייא יד ,עקירעמַא ןיא ,ןרָאי-סגירק יד ןיא ןעוועג זיא סָאד ..."סקיפס
 -נוא טימ טליפעגסיוא רדסכ -- ןימ םעד ןופ עיצַאקילבוּפ עשיטַאמעטסיס

 ,םונהיג-יצַאנ םנופ ןפור-גנוטער ןוא -ףליה ,ןטכירַאב ,תועידי עשידרערעט
 ןרעמינ 22 ןענישרעד ןענייז ןעמַאװצ ...ןרעגַאל-טיוט ןוא סָאטעג יד ןופ
 ,(1944 רעבמעצעד 1 ןזיב 1942 טסוגיױא ןט1 ןופ) עבַאגסיױוא רעד ןופ

 ןעמַאװצ -- ןריאיציניא םייב ןטסנידרַאפ עסיורג ךיוא טָאה לאונמע
 -עּפש ןוא ןטסערַא יד ןגעק גנוגעוװַאב-טסעטָארּפ עקרַאטש יד -- ערעדנַא טימ
 ךילרע קירנעה רעריפ עשידנוב יד רעביא דרָאמ ןשיטעווָאס םעד ןגעק רעט
 ,רעטלַא רָאטקיװ זוא

 רעד :טעברַא עסיורג ַא ןבירשעגנָא רע טָאה ךוב רעטלַא-ךילרע םניא
 .ךילרע קירנעה ןופ געווסנבעל

 ןיק זירַאּפ ןופ ןריפרעביא ןגעוװ טגרָאעג רע סָאה גירק ןכָאנ

 ,פ ּפָארטנַאליפ ןוא טסידנוב ןטנַאקַאב םנופ ףליהטימ רעד ייב) קרָאידוינ
 רעד ןיא עקיצנייא ןוא לובמ ןשיטסירעלטיה ןופ עטעװעטַארעגּפָא יד (ןַארטַא

 -רָא רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע .וויכרַא ןשידנוב ןופ ןלַאירעטַאמ --- טלעוו
 ןטנדרָאעגנייא קרָאי-וינ ןיא ,ןסיורג םעד ןופ רַאטערקעס ןוא רָאטַאזינַאג
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 -נָא רעטעּפש זיא סָאװ ,גנוגעווַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ וויכרַא-דנוב

 ,יקסרוק ץנַארפ ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןרָאװעשג ןפורעג

 -ָאידַאר ןשידנוב םעד ןלעטשנייא םייב וויטקַא ןעוועג ךיוא זיא רע ןוא
 ןוא 1954 רָאי ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,"טנייה ןוא לָאמַא, סַארגָארּפ
 ,יד-יוו-יא-וילבָאד עיצנַאטס רעד ףיוא ךָאװ עדעי ,רדסכ ןָא טייג

 יד ןסַאּפוצ ןופ טייקיטיונ יד ןעזעג לאונמע טָאה עקירעמַא ןיא ךיוא
 קיטייצכיילג רעבָא .ןעגנוגנידַאב עטרעדנעעג יד וצ דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא
 ןייק ןעוועג טשינ עיצַאזינַאגרָא יד ,רָאטַאזינַאגרָא םעד ,םיא רַאפ ןליפַא זיא
 ןעיידיא יד ןטײרּפשרַאפ וצ לטימ ַא ,ליצ םוצ לטימ ַא רָאנ ,ךיז רַאפ ליצ
 טנָאקעג רע טָאה ןגַארפ עלענָאיצַאזינַאגרָא ןיא םגה ,רעבירעד .םזידנוב ןופ
 ןזיװעגסױרַא םינינע עשיאעדיא ןיא רע טָאה ,שירָאטַאװָאנ ןוא קידוועגיוב ןייז
 יד זַא ,ןטלַאה עכלעוו ,יד ןופ ןעוועג זיא רע .טײקיטפַאהדנַאטש ןוא טייקטסעפ
 ענייז זַא ,םזידנוב ןשיסַאלק ,םענעטלַאהעגסיױא ןופ ןעיידיא ןוא ןּפיצנירּפ
 ,ןברוח ןכָאנ ךיוא ,טציא ךיוא קיטכיר ןענייז ןליצ-טנורג ןוא ןטרעוװ-טנורג
 עקירעמַא ןיא ,ָאד ךיוא ןוא לארשי:-תנידמ ןופ גנואײטשטנַא רעד ךָאנ ךיוא
 יד ןשיוװצ ןעוועג זיא לאונמע .ןבעל ןדיי ואוו ,רעדנעל ערעדנַא ןיא יו
 עלַא ץָארט ,םזידנוב ןוא דנוב ןופ ךשמה םעד רַאפ רעפמעקרָאפ עטשרע
 ,ןטייקירעווש

 ַא ףיוא רע זיא ןלױּפ ןיא טעטימָאק-לָארטנעצ ןופ רַאטערקעס רעד יו
 רענַאקירעמַא רעד ןופ ךיוא רַאטערקעס רעד ןרָאװעג ןפוא ןכעלריטַאנ
 רעד תעב קרָאי-וינ ןיא טרינָאיצקנופ טָאה סָאװ ,דנוב ןופ ץנַאטנעזערּפער
 רעד ךָאנ ,1947 ןיא ,רעטעּפש ,ריא ךָאנ טייצ ַא ןוא המחלמ-טלעוו רעטייווצ
 זיא גנוגעװַאב יד ןעוו ,לסירב ןיא ץנערעפנָאק-טלעװ רעשידנוב רעטשרע
 סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב עלַא ןופ גנוקינייארַאפ ַא סלַא טריזינַאגרָאער ןרָאװעג
 ,שארב טעטימָאק-רינידרָאָאק-טלעוװ ןטימ ,רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא ןּפורג ןוא
 יו עיצקנופ עטלַא ןייז םרָאפ רעיינ ַא ןיא טריאוניטנָאק לאונמע רבח טָאה
 ,טפַאשרעּפרעק רעשידנוב רעטסכעה רעד ןופ רַאטערקעס רעד

 רעטנוא ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא ןליפרעד טפרַאדעג עבַאגפיוא ןייז טָאה רע
 ןליוּפ יװ ,רעדנעל ענעדישרַאפ ץנַאג ןיא ךיוא ןוא ,ןעגנוגנידַאב ענעדישרַאפ
 סעיצַאוטיס עלַא ןיא ,טייצ עצנַאג יד טליפרעד יז טָאה רע ןוא .עקירעמַא ןוא
 ,טפַארק רעקיטסייג רעלופ טימ ןוא טייקנבעגעגרעביא טימ ,עיגרענע טימ
 .טייקנַארק ןייז רַאפ טנעמָאמ ןטצעל ןזיב ןטלַאהעגנייא טָאה רע עכלעוו

 ןיא לָאר ענעעזעגנָא ןַא טליּפשעג ןוא טקילײטַאב ךיז רע טָאה 1917 טניז
 יירד ןיא רעטעּפש ,ןלױּפ ןיא דנוב ןופ ןרָאפנעמַאזוצ ןוא ןצנערעפנָאק עלַא
 ןיוש רע טָאה טײקנַארק רערעוװש ןייז בילוצ .ןצנערעפנָאק-טלעװ עשידנוב
 .ץנערעפנָאק-טלעװ רעטרעפ רעזנוא ןיא ןעמענ ליײטנָא טנָאקעג טשינ

 םיא טָאה ,לאונמע רבח ןופ ןטסנידרַאפ עסיורג יד קידנענעקרענָא
 ,רַאטערקעס-ןרע סלַא טלייועגסיוא דנוב ןופ ץנערעפנָאק-טלעוװ עטרעפ יד
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 ןגייל'ס ןכלעוו ,ןעניז םניא טשינ רעבָא ,שטנעמיײטרַאּפ ַא ןעוועג זיא רע

 "רַאפ יד .רעטלַאהסיורג ?עשיאייטרַאּפמוא, יד טרָאװ ןקיזָאד םניא ןיײרַא

 ךיוא טרילומיטס רָאנ ,טּפמעטעגּפָא טשינ טָאה ײטרַאּפ רעד טימ גנודניב

 ןגעװ זילב טשינ טנעיילעג ליפ טָאה רע .ןעגנוריסערעטניארַאפ ערעדנַא

 ערעדנַא ןופ ךיוא רָאנ ,ןעמעלבָארּפ עשידיי ןוא עשיטסילַאיצַאס ,עניײמעגלַא

 .ןטכַארט ןופ ןפוא ,ןקיטרַאנגייא טפָא ,םענעגייא ןַא טַאהעג טָאה רע .ןטיבעג

 טָאה ,םישדח-רעמוז יד ןיא ,ןלױּפ ןיא ,רוטַאנ יד טַאהעג ביל טָאה דע

 "ערטַאט ערעווש ןוא עכיוה יד ףיוא טרעטעלקעג טומ ןוא דיירפ טימ רע
 .טעגרהרעד ןרָאװעג טשינ רעיש ייברעד רע זיא לָאמ ןייא .גרעב

 ,טניירפ עשיאייטרַאּפ ןוא עכעלנעזרעּפ ,עטנָאנ לָאצ ַא טַאהעג טָאה רע

 ןייז ןופ ךוב ןטעביז םנופ לטיּפַאק ַא ןיא טָאה ,קנורט .י .י ,ייז ןופ רענייא

 :ןבירשעג ןליוּפ קרעוו
 ןוא לאונמע רבח ןופ טניירפ עטַאװירּפ יד וצ טרעהעג בָאה ךיא,

 ,שטנעמ ַא ןסעזעג רימ רַאפ טלָאמעד זיא סע .טגנערברַאפ טפָא םיא טימ בָאה

 סָאד דָארג טָאה ןוא עיפָאזָאליפ ןוא רוטַארעטיל טימ ךיז טריסערעטניא סָאװ

 ןגעװו ןוא ןשטנעמ ןגעו תובשחמ עלַא רַאפ שינעדנעטשרַאפ עטסטיירב

 םעד ןזיװעגסױרַא לאונמע רבח רעד טָאה ןסעומש עטַאווירּפ ענעי ןיא ,טלעוו

 רעד ןופ ןטייקנדישרַאפ ןוא ןעמרָאפ ײלרעלַא יד רַאפ םזילַארעביל ןטסערג

 ךיא -- טסואוועג טָאה לאונמע רבח רעד רעבָא ...הבשחמ רעכעלשטנעמ

 הבשחמ רעד ןופ ןטנָאזירָאה עטסטיירב יד זַא --- ביול ןטסערג ןייז וצ סָאד גָאז
 :טַאט רעשירָאטסיה וצ טמיק סע ןעוו ,ןרעלעמשרַאפ סיואכרוד ךיז ןזומ

 -ָאק ןטנָאזירָאה עטיירב יד .טייקטסואווַאב-ליצ רעשירָאטסיה וצ ,טסייה סָאד
 ןגעוו עלַא ףיוא ןייג ליוו ןעמ ןעוו .קירעביונ ןייק ןריפרַאפ טלָאמעד ןענ
 ױװ טסואוועג טָאה יקסדורגָאװַאנ לאונמע לייו ...געו םעד ןעמ טרילרַאפ

 רעד ןופ ןטייקפיט יד ןענייז סע זָאלצענערג יװ ןוא קידתובחר ןוא טיירב
 רעקיזָאד רעד טימ טריסערעטניא קרַאטש ךיז טָאה רע לייוו --- הבשחמ
 עקַאט רעבירעד -- ןשינעטכַארט עכעלשטנעמ ןופ טלעוו רעכייר-ךעלרעדנואוו

 ..."ןָאט ףרַאד ןעמ סָאװ ןענַאטשרַאפ קיטכיר רע טָאה

 -עג רע זיא -- גָאט-ןריובעג ןט70 ןייז רַאפ ץרוק --- 1961 לירּפַא ןיא
 -- סיפָא ןשידנוב ןיא שיט-ביירש ןייז ייב ,גנורעטישרעד-חומ ַא ןופ ןלַאפ
 ,דלעפ-טכַאלש ןייז ףיוא טַאדלָאס ַא יו שממ

 ,ןלָאטיּפש ןיא :טריזילַארַאּפ ןעוועג רע זיא רָאי בלַאה ַא ןוא 6 עּפַאנק

 גניר-רעטעברַא רעקרָאיײװײנ רעד ןיא ףוסל ,ןטלַאטשנַא-לייה ערעדנַא ןיא
 ,רעדילגטימ ערעטלע רַאפ םייה

 ענייז תעב ,טרָאװ-גנילביל סלאונמע ןעוועג זיא --- ?דנוב ןרַאפ ןטעברַא

 ןיא .רעטעברַאטימ עטסטנָאנ ענייז ןופ זיירק םניא ןרָאי עטנוזעג עטצעל
 טנָאקעג טשינ רעטרעוו יירד עקיזָאד יד רע טָאה דנַאטשוצ ןטריזילַארַאּפ ןייז

 -ירָאי-גנַאל ןייז תעב טָאה "ןדייר ןופ טסנוק יד; ןופ רבחמ רעד .ןגָאזסױרַא
 -סיוא ןוא רַאלובַאקָאװ ןרעגָאמ רעייז ַא טימ ןרירעּפָא טנָאקעג טייקנַארק רעק
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 ןופ ןעמענ :רעטרעװ עקיצנייא טימ רָאנ חוכב ןעוועג רע זיא ךיז ןקירד

 טָאה טעברַא רעשידנוב ןגעוו ןטכַארט רעבָא .ןפירגַאב עסיוועג רעדָא םירבח

 ,טייהרעקנַארק ךיֹוא טרעהעגפיוא טשינ ןוא ,טנָאקעג ָאי רע

 יד ןזיוו ןענעק סָאװ ,ךס ַא רעייז ןופ רענייא -- ליּפשיײיב ַא זיא טָא
 רעגנַאל ןייז ןופ ןרָאי יד ןיא ךיוא ןליפעג עשידנוב סלאונמע ןופ טייקפיט
 : טײקנפלָאהַאבמוא רעשיגַארט

 ךיוא םיא ךיא בָאה ,טײקנַארק ןייז תעב ןכוזַאב עניימ ערעדנַא ייב יו
 יד טימ  גנודניברַאפ ןיא ןעגנוריסַאּפ ענעדישרַאפ ןגעו טלייצרעד
 טימ קילב ַא .טעטימָאק-רינידרָאָאק ןשידנוב ןופ ןוא דנוב ןופ ןטייקיטעט
 -- טרָאװ ץרוק ןייא לָאמוצ ,םינּפ םעד ףיוא לכיימש רעקיטנעק ַא ,ןגיוא יד
 ףיוא גנוריגַאער עכעלנייוועג ןייז ןעוועג זיא סָאד -- "!קיטכיר, ,"!טוג;
 -- ןינע ןשידנוב ןייא ןגעוו רעבָא .טקידירפַאב םיא טָאה סָאװ ,ךַאז רעדעי
 -סיוא טָאה רע .טעטרַאװרעדמוא ןעוועג עיצקַאער ןייז זיא --- ןוויטַאגענ ַא
 .!*לַאדנַאקס, :ןפורעג

 -רַאפ ןוא טריזילַארַאּפ וליפַא ,ןטייק ןיא ...לאונמע -- ןעוועג זיא ַאזַא
 .הלווע רעשידנוב-יטנַא ןַא ףיוא טריגַאער רע טָאה ,טמוטש

 זיב שממ .ןבעל ןייז ןופ טלַאהניא רעטספיט רעד ןעוועג זיא דנוב רעד
 .עגר רעטצעל רעד

 רערעש לאונמע

0 

 ַאקסניוויא-רעטלַא רתסא
 .רעטלַא עמיס ןוא לארשי ןופ רעטכָאט ,ןלױּפ ,עװַאלמ ןופ טמַאטשעג

 ,דיי רעשידיסח רעכייר רָאג ַא ןעוועג זיא רעטלַא לארשי 'ר רעטָאפ ריא
 ןוא עוװַאלמ ןיא תוחּפשמ עשידיי עטסטלע יד / ופ ןעמוקעגסױרַא זיא רע

 עמַאס יד ןופ רענייא ןעוועג ןײלַא זיא ן טל :
 ןייא ןופ .טָאטש ןיא עטסנעעזעגנָא

 טימ ןטפעשעג טַאהעג רע טָאה טייז

 -ָאש ןעיוב טימ ,רעדלעוו ןוא רעטיג

 רעד ןופ ןוא ,סעמרַאזַאק ןוא ןעייס

 -רַאפ ןעוועג רע זיא טייז רעטייווצ

 ןוא טָאג וצ; .תודיסה טימ ןעמונ

 רע .ןגָאז ןגעלפ ןדיי יו ,?טייל וצ

 ךיוא ןוא ארמג טַאלב ַא טנעקעג טָאה

 רעד זיא .שיסור ןוא שיליוּפ ןדייר
 'ר זיא ,טָאטש ןיא ןעמיקעג יבר

 -נַאגעגנגעקטנַא םיא רעטלַא לארשי

 -וג רעד זיא ,למיירטש ַא ןיא ןעג
 רַאפ רע זיא --- ןעמוקעג רָאטַאנרעב

 .רעדניליצ ַא ןיא ןענַאטשעג םיא
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 טימ ןבעגעג ךיוא ןוא ןבעל טיירב ַא טריפעג רעטָאפ רעד טָאה ,ךייר רעייז
 ,לביטש ַא טנדרָאעגנייא רע טָאה זיוה ןיא ךיז ייב .הקדצ טנַאה רעטיירב ַא
 ןבָאה ןדיי יד .ןיבר רערעדנַאסקעלַא ןופ םידיסח יד טנוװַאדעג ןבָאה'ס ואוו

 ןיא ,רעדָא לביטש סרעטלַא לארשי ןפורעג לביטש רערעדנַאסקעלַא סָאד

 ,(* ?לָארָאטװ רעדנַאסקעלַא, ,סַאּפש

 -טע .רעדניק 8 יורפ רעטשרע רעד ןופ טַאהעג טָאה רעטלַא לארשי 'ר

 ,םיליכשמ םתס ןוא ןטסינויצ --- ערעדנַא ,םידיסח עמורפ ןעוועג ןענייז עכעל

 ריא ןופ ןוא יורפ עטייווצ ַא ןעמונעג רע טָאה ןרָאי ערעטלע יד ףיוא ןיוש

 ,ןטסילַאיצָאס עלַא -- רעטעּפש ,רעטכעט 2 ןוא ןיז ייווצ -- רעדניק 5 טַאהעג

 ןזיועג טָאה יז ןוא יורפ רעטייוצ רעד ןופ עטסטלע יד ןעוועג זיא רתסא
 ,געוו םעד

 -ַאב עװַאלמ ןופ ןדיי יד ןבָאה ,ןברָאטשעג זיא רעטלַא לארשי 'ר ןעוו

 םוצ טריפעג טשינ םיא טָאה'מ .דובכ ןלעיצעּפס ַא ןבעגּפָא םיא ןסָאלש

 םיא טָאה'מ רָאנ ןעוועג גהונ ךיז טָאה'מ יו הלגע רעד טימ םלוע-תיב
 טקישעג ןוא דובכ ןבעגעגּפָא םיא טָאה טכַאמ עשיסור יד ךיוא .ןגָארטעג

 יד תעב שרַאמ-רעיורט ַא טליּפשעג טָאה סָאװ ,רעטסעקרָא ןשירעטילימ ַא
 ,סַאג-טּפיוה יד ןעגנַאגעגכרוד זיא היוול

 טימ טַאהעג הנותח רעטעּפש טָאה ,הנמלא עגנוי ַא ,רעטומ יד

 סנַאמסקילג ןיא .ענטוק ןופ דיי ןשידיגנ-שידיסח ַא ,ןַאמסקילג ףלָאװ לארשי

 ןוא רעכיב עכעלטלעוו ןענעייל וצ ןביהעגנָא שַא םולש טָאה זיוה רענטוק

 ןוז ספלָאװ לארשי ,רבח:טנגוי ןייז טימ ןעמַאזוצ ןכַארּפש ןענרעל ךיז
 ךָאנ .(עסערּפ רעשידיי רעװעשרַאװ רעד ןיא טסיצילבוּפ ַא רעטעּפש) םהרבַא

 ךיז רעדניק עניילק 5 עריא טימ רעטומ סרתסא טָאה הנותח רעטייווצ רעד

 .עשרַאװ ןיא 4 ענלַארָאטקעלע ףיוא זיוה ןגייא ןַא ןיא טצעזַאב

 ןטפָאהַאב רתסא ךיז טָאה טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא

 ץנעגילעטניא ריא ןבעגעגּפָא טָאה יז רעכלעוו ,גנוגעוװַאב רעשידנוב רעד טימ

 -ירב עריא טקריװַאב ךיוא טָאה יז ,ןבעל קידרעטייו ריא ךשמב תוחוכ ןוא

 רעטעּפש ןבָאה רעטסעוװש יד .געוו ןבלעז ןפיוא ןייג וצ רעטסעווש ןוא רעד

 -סילַאיצָאס רעד ןיא ןעוועג טייצ עצנַאג יד ןענייז ייז ואוו ,עיגלעב ןיא טבעלעג

 רעייז רַאפ עיטַאּפמיס רעייז ףוס ןזיב ןטלַאהעגנייא ןוא גנוגעווַאב רעשיט

 רעטלַא קַאזיא ,רעטלַא רָאטקיװ --- רעבָא רעדירב יד ,לַאעדיא-טנגוי ןשידנוב

 ןענייז -- (ףלָאװ לארשי ןוא רעטומ ריא ןופ ןוז רעד) ןַאמסקילג ישזעי ןוא

 .דנוב ןיא רעוט ענעעזעגנָא ןוא עוװיטקַא ןרָאװעג

 'סור ןופ רַאצ רעד ןעװעג רע זיא ןטײצ טנעי ןיא .רעטייװצ רעד רעדנַאסקעלא (*

 עשילוּפ יד טָאה סַאּפש ןכעלנע ןַא .רעטײװצ רעד : ןײטַאל ןיא טניימ רעטלַא .דנַאל

 זיא רעכלעװ ,רעטלַא רָאטקיװ ןוז סלארשי טימ טכַאמעג רעטעּפש ןרָאי ליפ טימ עסערּפ
 יד ןיא .טַארטסיגַאמ ןופ קינװַאל ןוא טַאר-טָאטש רעװעשראװ ןופ ןַאמטַאר ַא ןעװעג
 רָאטקיװ ןבעגרעביא ןרַאפ לָאמלײט ןעמ טגעלפ טַאר-טָאטש ןיא ןטַאבעד יד ןופ ןטכירַאב
 רעטייװצ רעד ,קלח סרעטלַא -- "סרַאּפ ַארעטלַא, טציא ןוא ; ןביירש רעטרעװ סרעטלא
 , ,לייט
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 רעשידיי רעד טימ ןטפָאהַאב ןעוועג יז זיא ןבעל ריא ןופ רָאי 60 ךרעב
 רעד ןופ קעװַא ןוא .דנוב ןטימ -- גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשיטסילַאיצָאס
 עקיטכיוו ַא ןריפוצסיוא טיירגעג ךיז טָאה יז ןעוו ,טנעמָאמ ןיא יז זיא טלעוו

 רעדָא ַאקסניויא עטרבח .טױרטרַאפנָא ריא טָאה דנוב רעד סָאװ ,תוחילש

 ןימ םענעי וצ טרעהעג טָאה ,דנוב ןיא רעלוּפָאּפ ןעוועג זיא יז יו ,ַארעטסע

 -נבעגעגרעביא ןוא טפַאשיירט רעייז ןיא ץענערג ןייק טשינ ןסייוו סָאװ ,רעוט

 ןּפַאטע עלַא ןעגנַאגעגכרוד זיא יז .גנוגעװַאב ַא ןופ ןלייז יד ןרעוו ןוא ,טייק

 ןיא ,סעיצולָאװער רעדנעלסור עדייב ןיא ,ןטייצ עשירַאצ יד ןיא --- דנוב ןופ
 המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב סיצַאנ יד רעטנוא ,ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא

 םוצ ןדנובעגוצ ןעוועג יז זיא שפנו בלב ,ןברוח ןכָאנ ןרָאי יד ןיא ףוסל ןוא
 עשירָאטסיה יד ,ללכב שטנעמ-טטעברַא ןשידיי םוצ ןוא דנוב-רעטעברַא ןשידיי

 -טנַא טשינ יז ןבָאה סעידעגַארט עכעלנעזרעּפ עסיורג ריא ןוא ןעמזילקַאטַאק
 ךיז רַאפ טָאה יז סָאװ ,געוו םעד ןופ טריפעגּפָארַא טשינ יז ןוא טקיטומ

 ,ןבילקעגסיוא

 ַארעטסע עטרבח יד ךיא בָאה ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא רָאי 21 יד ךשמב

 טייקיטעט רעקידרעירפ ריא ןגעװ .טנָאנ רעד ןופ טעברַא רעד ייב ןעזעג

 ,טנעיילעג רעדָא טרעהעג זיולב ךיא בָאה

 רעד ןיא ,1918 גנילירפ טרעהעג ריא ןגעוו ךיא בָאה לָאמ ןטשרע םוצ

 -ַאנמיג ןופ זיירק ַא ןעוועג זיא טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי .ד .ס רעשידנוב

 ,זיירק ןופ םוידיזערּפ ןיא ןעוועג זיא ןַאמסקילג ישזעי רעדורב ריא ,ןטסיז

 ןיא רעדָא םייה ןייז ןיא ןעמוקפיונוצ ךיז טפָא ןגעלפ רעדילגטימ-זיירק יד

 .רד רעביירש ןוא רעוט-ללכ ,רעניצידעמ ןטסואוַאב םעד ןופ הריד רעד
 עסיוועג ַא .(זיירק םעד וצ טרעהעג ךיוא טָאה לאירבג ןוז ןייז) ןיוועל ןושרג

 רעייטשרָאפ ַא יו רעדָא טנערעפער ַא יו זיירק ןפיוא ןעמוק ךיא געלפ טייצ

 ןיא ןישזעי וצ ןעמוקעג לָאמ עטשרע סָאד ןיב'כ ןעוו .טעטימָאק-טנגוי ןופ

 ַא ןיא רעטָאפ ןייז ןײגמורַא ןפָארטעג ךיא בָאה ,הריד רעקידתובחר רעד
 ךָאנ וצרעד ןוא רָאה ענעגייא יד ןיא --- רעטומ יד ןוא עקלומרַאי רענעדייז

 עכלעזַא -- טשודיחעג ךימ טָאה סָאד .סָאריּפַאּפ ַא טרעכיורעג יז טָאה
 ןפָארטעג טשינ רעזייה עשידיי יד ןיא ךעלנייוועג ןעמ טָאה בייוו ןוא ןַאמ

 -ָאפ רעבָא ,טלמוטעג שּפיה ןטסיזַאנמיג עגנוי הרבח יד טָאה ,ךעלריטַאנ יו

 -עלָאט ןזיװעגסױרַא ןבָאה ,ןשטנעמ עגנוי ןייק טשינ ןיוש ,רעטומ ןוא רעט

 ,טרעטשעג טשינ ןוא ץנַאר
 ךימ טָאה ישזעי רעדנָאלב-לעה רעשיגרענע ןוא רעקיטסולסנבעל רעד

 ,קעטָאילביב עסיורג ַא ןעזרעד בָאה'כ ןוא רעמיצ ןטייווצ ַא ןיא טריפעגניירַא
 "עג רע טָאה ,רעטסעוװש ןוא רעדירב עניימ ןופ קעטָאילביב יד זיא סָאד ---
 ריא ביוא .רעכיב עשיטסילַאיצָאס ןענייז טָא ,דנַאלסיױא ןיא ןענייז ייז .טגָאז
 ,טלייצרעד רימ טָאה רע .סָאבעלַאב רעד ךיא ןיב טציא .טמענ ,ןגרָאב טליוו
 ןייק רעבָא ,רעוט עשידנוב ןענייז רעטסעווש יד ןופ ענייא ןוא רעדירב ענייז זַא
 טנעקעג טשינ טייקיטעט רעייז ןגעוו ישזעי רעקירָאי-16 רעד רימ טָאה ךס
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 טעברַא רעשיטקַארּפ רעד ייב טנגעגַאב ןיוש ייז ךיא בָאה ןכיגניא .ןלייצרעד

 -קירוצ 1919 בייהנָא ןוא 1918 ףוס ןענייז ייז יו םעד ךָאנ ,גנוגעװַאב רעד ןופ
 ,דנַאלסור ןופ ןעמוקעג

 רעטעּפש רימ ןיא ןטייצ עשירַאצ יד ןיא טייקיטעט סַארעטסע ןגעוו

 עג ךיא בָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא .ןרעה ןוא ןענעייל וצ ןעמוקעגסיוא

 -יטעט ריא ןגעוו רעקעוו רעווָאקרטעיּפ רעד טַאלבנכָאװ ןשידנוב ןיא טנעייל
 עיצולָאװער רעדנעלסור רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא .ווָאקרטעיּפ ןיא טייק
 וװַאלסעלָאב --- ןַאמ ריא ןסעזעג עמרוט רעלַאינרעבוג רעקיטרָאד רעד ןיא זיא

 רעשיטסילַאיצַאס רעשילױּפ רעד ןופ רעוט רענעעזעגנָא ןַא) .יקסניוויא
 ריא ןיא ןעוועג 1904 ןוא 1902 ןופ קיטעט ןעוועג זיא רע רעכלעוו ןיא ײטרַאּפ
 -רעטסמַא ןיא סערגנָאק ןשיטסילַאיצָאס ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןפיוא עיצַאגעלעד
 -ַאב ךיז םעד בילוצ טָאה ַארעטסע .(שזדָאל ןיא קיטעט ןעוועג םעדכָאנ ,םַאד
 ןוא עמרוט רעד וצ ןעמוקוצ יז טגעלפ ןגרָאמירפ ןדעי .וָאקרטעיּפ ןיא טצעז
 רעטצנעפ םייב ןזיװַאב ךיז לָאה ןַאמ רעד !וקלָאב :ןָאט יירשעג ַא ךיוה

 גָאט ױזַא .ייז ןשיװצ סעומש ַא טריפעג ךיז טָאה סעטַארק יד ךרוד ןוא
 ןיא ןעוועג זיא סָאד .ןבײרטקעװַא יז טנעקעג טשינ טָאה ךַאװ יד .גָאט ךָאנ
 טעטימָאק ןטימ טעברַאעגטימ יז טָאה ןטנוװָא ןוא געט יד ןיא -- סנגרָאמירפ יד
 ,דנוב ןופ

 םהרבא .רד ,עדלָאג רעדנַאסקעלַא טימ ןעמַאזוצ רתסא טָאה 1906 ןיא
 ןיא גנוגעװַאב רעשידנוב רעד טימ טריפעגנָא קילערָאג עינעה ןוא קינּפיל
 ,וָאכָאטסנעשט

 רעטלַא טסילַאנרושז רעד טלייצרעד רימ טָאה קרָאי-וינ ןיא ָאד ןיוש
 -עג טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא זיא רעכלעוו ,ןײטשּפע
 ,טעטימָאק-לַארטנעצ םייב "?לַאנָאיסעּפָארּפ, ַא ןוא רעוט רעשידנוב ַא ןעוו
 טפרַאדעג טָאה'מ ןעוו ,1905 ןיא .טעברַא רעקידשפנ-תריסמ סַארעטסע ןגעוו
 -ורד-ףמַאק עשידנוב יד רַאפ רעוועג ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא ןגרָאזַאב
 עטסליטומ עמַאס יד ןשיווצ ןעוועג יז זיא ,ןצושטסבלעז ןוא (.ָא .ב) סענישז
 םינינע יד ןגעוו .רעװעג ןריפרעביא טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ
 ,4 ענלַארָאטקעלע ףיוא הריד רעייז ןיא ריא וצ ןעמוקפורַא טּפָא רע טגעלפ

 ןריפוצסיוא ןעמונעגרעטנוא ךיז קידנעטש יז טָאה טייקטכייל רענעטלעז ַא טימ
 .רעטסעװש עריא ןופ ענייא ףליה וצ ןעמונעג יז טָאה לָאמליײט ,עיסימ יד

 ,דנַאטשוצ-סגירק ןוא דנַאטשוצ-םַאנסױא ןעװעג טלָאמעד זיא ןלױּפ ןיא
 סָאד טָאה רתסא -- ןטסגרע ןטימ ןעָארד טנעקעג טָאה רעוועג טימ ןּפַאכ
 יז טָאה ןָאטעג ןוא .ןָאטעג ןרעג סע יז טָאה ךָאז ןוא טסואוועג טוג ץנַאג
 עמרַאװ ןפיוק ןפולּפָארַא טגעלפ יז יװ ,טײקיזָאלגרָאז רעבלעז רעד טימ סע
 ריא רַאפ בָאה ךיא --- .ייט זָאלג ַא טימ ןעוועג דבכמ םיא טָאה יז תעב לגייב
 רַאפ יז רעבָא ,ןרעװלָאװער יד ןבעגעג ריא בָאה ךיא ןעוו ,טרעטיצעג לרוג
 ןײטשּפע רעטלַא טגָאזעג רימ טָאה ,טשינ -- ךיז

 ואוו ,דנַאלסױא ןיא טגנערברַאפ ַארעטסע טָאה עיצקַאער ןופ ןרָאי יד
 המחלמ-טלעו עטשרע יד .ןּפורג עשידנוב יד ןיא קיטעט ןעועג זיא יז
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 ןכעלטפירש ןקידרדסכ ןיא ןענַאטשעג זיא יז .זירַאּפ ןיא ןפָארטעג יז טָאה

 זיא זירַאּפ ןיא .ווענעשז ןיא דנוב ןופ טעטימָאק ןשידנעלסיוא ןטימ טקַאטנָאק

 רעשידנוב רעד ןופ ןירעייטשרָאפ עלעיציפָא יד ןעוועג טייצ רענעי ןיא יז
 ,1915 ץרעמ 27 םעד טרויטַאד ,זירַאּפ ןופ לטרַאק ַא ןיא .עיצַאזינַאגרָא

 רַאפ קנַארפ 820 טקישעג ךייא ךיא בָאה טנייה : םירבח ערעייט , : יז טביירש
 ןוא עמרוט רעװעשרַאװ ַא ןיא ןסעזעג טלָאמעד זיא םעדעמ) ?ןעמעדעמ

 ןיא ןעמוקעג יז זיא רָאי ןבלעז ןופ רעמוז ,(סעצָארּפ ןייז ףיוא טרַאװעג
 ןיא קיטעט ןעװעג זיא יז ואוו ,ןַאזָאל ןיא טצעזַאב ךיז ןוא ץייווש רעד

 .עּפורג רעשידנוב רעקיטרָא רע'ז

 ,(1917) עיצולָאװשר רעדנעלסור עטייווצ יד ןכָארבעגסױא זיא'ס ןעוו

 -עגקירוצ ןטנַארגימע ערענָאיצולָאװער ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ַארעטסע זיא
 ,קיטעט ןעוועג טרָאד ןוא וועיק ןיא טצעזַאב ךיז טָאה יז ,דנַאלסור ןייק ןרָאפ

 קירוצ ןגיואווַאב ייז ןבָאה ןשינעעשעג עקידרעטייוו יד ,ןַאמ ריא ךיוא ױזַא
 רעייז טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעג ןענייז ייז ןיהואוו ,עשרַאװ ןייק ןרעקמוא ךיז

 ןוא רעטומ ריא ןפָארטעג יז טָאה ָאד ,1918 רעבמעווָאנ ןיא דניק קיצנייא
 .םירבח עטנָאנ ןוא טניירפ ליפ ךיוא יו ,םיבורק

 ןפיט טימ ןרָאװעג טײלגַאב דלַאב זיא ןעמוקמיײהַא ריא ןופ דיירפ יד

 רעד ךָאנ ןוא עציוועל .ספ.פ ןופ רעוט רענעעזעגנַא ןַא ,ןַאמ ריא ,רעיורט

 ןיא רעטערטרַאפ ַא ןלױּפ ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ גנופַאש

 ,ןברָאטשעג 1919 רַאוובעפ 14 םעד ,ןכיגניא זיא ,.ק.צ ןטשרע ריא
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 ןרָאװעג אלסניוויא רתסא זיא ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא רָאי 21 יד ךשמב

 ,רבד-םש ַא
 ןשטנעמ לָאצ עסיורג ַא טקידיײטרַאפ יז טָאה ,טַאקָאװדַא ןַא ךַאפ ןופ

 ןעועג טשינ רעבָא סע זיא ריא ייב ,ןסעצָארּפ עליוויצ ןוא עשיטילָאּפ ןיא
 טסַאפעגפיוא יז טָאה ןטכירעג יד ןיא ןטירטסױרַא עריא .ןינע-ךַאפ ַא זיולב
 ןבָאה ןליוּפ ןיא .שטנעמ ןופ גנוקידייטרַאפ ןיא שיסימ עכעלטפַאשלעזעג ַא יו

 יז טָאה סָאװ סָאד .ריא ןופ ערעסערג ןיא ןטַאקָאװדַא ןייק טלעפעג טשינ

 יד ןופ ןייזטסואווַאב רעד ןעוועג זיא ,ערעדנַא ליפ ןופ טדיישעגרעטנוא

 ,רענגעק עשיטילָאּפ וליפא -- ןעוועג ןבָאה טשינ ןלָאז ייז רעוו ,ןטנעילק

 טעװ סָאװ ,שטנעמ םענעגייא ןַא לרוג רעייז ןעיורטעג ייז זַא --- ןטסינומָאק

 .עקיטיונ סָאד ןָאט טפַאשיירט טימ ןוא טפַאהנסיוועג
 סלַא טעברַא ריא טכַאמעג טמירַאב יז טָאה םעד ןופ רעמ ךָאנ ןוא

 םוש ןייק טימ טקילפנָאק ןיא ןעמוקעג טשינ ןענייז סָאװ ,יד ןופ טַאקָאװדַא
 ןשטנעמ -- טעּפעשטעג טשינ ראג טָאה טכַאמ-הכולמ יד ןעמעוו ןוא ןצעזעג

 ןרָאװעג טלייועג יז זיא -- 1927 ןוא 1919 ןיא --- לָאמ ייווצ .ענעסעגרַאפ
 ,טַאר-טָאטש רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ סלַא עטסיל רעשידנוב רעד ףיוא

 רעטרעדנוה .רָאי קילטנעצ ןבלַאהטרעדנָא ךרעב טקריועג טָאה יז ואוו
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 שרעװש ערעייז טימ ןעמוקעג ריא וצ ןענייז סעילימַאפ עשידיי עמירָא
 ןופ םינינע יד טימ ןעמונרַאפ ןעוועג יז זיא ךעלרעהפיואמוא .ןעמעלבָארּפ

 יד ןכערבכרוד טפרַאדעג טָאה יז .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעמירָא רעד
 עשיטָאטש, יד ןופ ןליוומוא םעד ,עטמַאַאב עשיטָאטש יד ןופ טייקיטליגכיילג
 ,עכעלקילגמוא ןוא עקיטפרעדַאבטיונ יד ןפלעה וצ ידכ ,(טַארטסיגַאמ) ?סעטַאט

 ענדומשז יד ןָאט וצ טגעװַאב יז טָאה תונמחר עשיּפָארטנַאליפ ןייק טשינ

 גנערטש .טייקיטכערעג רעלַאיצַאס רַאפ ליפעג רעקרַאטש ריא רָאנ ,טעברַא

 ריא וצ זיא'מ ןעוו .ערעדנַא וצ גנערטש ןעוועג ךיוא יז זיא ,ןילַא ךיז וצ
 -סיוא טימ טנגונגַאב טשינ ךיז יז טָאה ,ןינע ןַא ןקידיילרעד ןגעוו ןעמוקעג
 טלדַאטעג יז טָאה טפָא .תוכייש ַא םעד וצ טַאהעג טָאה סָאװ ,סָאד ןגערפ
 רעד ףיוא ןייטש טשינ רַאפ ,טײקנזָאלעגּפָא רענעגייא רעייז רַאפ ןשטנעמ יד
 -ַאב ןשטנעמ עמירָא יד ייב טָאה יז .ןסערעטניא ענעגייא ערעייז ןופ ךַאוװו
 טָאה יז .תוחוכ ענעגייא יד ןיא ןביולגמוא םעד ןוא עיצַאנגיזער רעייז טפמעק
 וצ ןסנַאש ךָאנ ייז ןבָאה טיײקמירָא רעייז ןיא וליפַא זַא ,טהנעטעגנייא ייז טימ
 .םעד רַאפ ןפמעק ןוא וויטקַא ןייז ןפרַאד ייז רעבָא ,עגַאל רעייז ןרעסעברַאפ

 ןופ רָאנ ,דיר ןופ שטנעמ ןייק ןעוועג טשינ זיא ַאקסניוװיא עטרבח
 טשינ לָאמנייק יז טָאה ןצנערעפנָאק ןוא ןרָאפנעמַאזוצ עשידנוב ףיוא .טַאש
 םגה ,עיסוקסיד-ײטרַאּפ ַא ןיא טקילײטַאב טשינ ךיו לָאמנייק ןוא טדערעג
 ןעוועג זיא סָאד ,ןגָארפ-טיירטש יד ןגעוו ןעגנוניימ עריא טַאהעג טָאה יז
 -ךַאפ ַא סריא ןייז טפרַאדעג ןדייר ךָאד טָאה ,טַאקָאװדַא ןַא יו .ענדָאמ
 יז טגעלפ ןטפַאשרעּפרעק עניילק ןופ ןעגנוציז ףיוא וליפא ,טנעמורטסניא
 ,ךעלכַאז ,ץרוק טדערעג יז טָאה ,טרָאװ ַא ןעמונעג טָאה יז ביוא ,ןדייר ּפַאנק
 סָאװ :ןגָאז ןרעה יז טנעקעג ןעמ טָאה סעטַאבעד ערעסערג תעב .טקנוּפ םוצ
 טקוק'מ ןעוו .רָאלק ךָאד זיא ןינע רעד ,דייר עקירעביא ,ליפ ױזַא יז ןדייר
 תעב דנוב ןופ טעטימָאק ןשידנעלסיוא םוצ ץנעדנָאּפסערָאק ריא ןיא ןײרַא
 2 טימ ךעלטרַאק :עבלעז סָאד ןעמ טניפעג ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד
 .ןצַאז עצרוק 2 רעדָא

 -ַאשזעג טשינ יז טָאה ױזַא ,דייר טימ ןעוועג זיא יז קידװערָאּפש יו
 טָאה'מ סָאװ ,עבַאגפיוא ןַא ןריפוצכרוד ףיוא עיגרענע ןוא ימ ןייק טעוװעל
 רעדָא ןקיטכיוװ ַא ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה'ס ביוא ןוא .טױרטרַאפנָא ריא
 עקידנרעיוד ַא ןזיװעגסױרַא טָאה ,ןטערטענּפָא טינ יז זיא ,ןינע ןלעיּפיצנירּפ א
 ,ןפָארטעגנָא טָאה יז סָאװ ,טנַאװ יד ןכערבכרוד ןיא תונשקע

 יז זיא ,עשרַאװ ןעמונרַאפ 1929 ןיא ןבָאה תולייח עשטייד-שיצַאנ יד ןעוו
 טנעדיזערּפ-טָאטש ןופ ןבָאה רערעבָארעד עשיצַאנ יד .טָאטש ןיא ןעוועג
 -נָא יד -- סעקינדַאלקַאז 12 ןלעטשוצוצ טגנַאלרַאפ יקסנישזַאטס ןַאפעטס
 -ַאג סלַא -- ןטכיש-גנורעקלעפַאב ענעדישרַאפ ןופ רעייטשרָאפ עטסנעעזעג
 -ַאּפקֶא רעד רעטנוא טָאטש ןיא טייקיאור ןוא גנונדרָא רעד רַאפ עיטנַאר
 טנעדיזערּפ-טָאטש רעד .ןבעל רעייז טימ ןריטנַארַאג ןפרַאד ייז .טכַאמ"עיצ
 ןופ רעטערטרַאפ סלַא רענּפעג םהרבא -- ןדיי 2 טמיטשַאב 12 יד ןשיװצ טָאה
 רע .רעטעברַא עשידיי יד ןופ -- ַאקסניוויא רתסא ןוא םוטרעגריב ןשידיי
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 יז .םעד ןגעװ ןדלָאמעג ריא ןוא טַארטסיגַאמ ןיא ןפורעגסױרַא יז טָאה

 טשינ רעבָא סע ןעק יז ,רַאפרעד טיירג יז זיא ךעלנעזרעּפ זַא ,טרעפטנעעג טָאה

 גנוטַארַאב ַא ןפורעגפיונוצ טָאה יז .יײטרַאּפ ריא ןופ שינעביולרעד ַא ןָא ןָאט

 דנוב רעד זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג ןענייז ייז .םירבח עקידנריּפנָא יד ןופ

 -ידיי רעד יבגל טכילפ רעכעלנייּפ רערעווש ןייז ןופ ןגָאזּפָא טשינ ךיז רָאט

 ,עקיצנייא יד ,יורפ ַא זַא ,טלָאװעג טשינ רעבָא ןבָאה ייז ,גנורעקלעפַאב רעש

 םיובלעגיז (יכדרמ לאומש) רוטרַא רבח .סעקינדַאלקַאז יד ןשיווצ ןייז לָאז

 סע זיא ױזַא ןוא -- טרָא ריא ןעמענרַאפ וצ ןדלָאמעג קיליוויירפ ךיז טָאה

 ,ןבילבעג

 ,עיגלעב ןייק קעװַא רעטעּפש טייצ רעצרוק ַא טימ זיא ַאקסניוויא רתסא

 ןייק קעװַא יז זיא ,דנַאל סָאד טריּפוקָא 1940 ןיא ןבָאה תולייח עשטייד יד ןעוו

 ףליה רעד טימ -- רָאי ןבלעז ןופ טסברַאה ןיא יז זיא ןטרָאד ןופ ,ךיירקנַארפ

 ריא זיא ָאד .קרָאיײוינ ןייק ןעמוקעג -- טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ

 ןיהַא ןגרָאזַאב ןוא עשרַאװ טימ טקַאטנָאק ןיא ןייטש ןעוועג גרָאז-טּפיױה

 ,ףליה

* 
 5 יא

 ןבעלוצרעביא ךיוא ןלַאפעגסיוא זיא ַאקסניוויא עטרבח ןופ לרוג ןפיוא

 טימ גנורירַאב ןיא ךעלגעטי-גָאט קידנעמוק .סעידעגַארט עכעלנעזרעּפ ליפ

 ןופ ןדייל ןוא תורצ ערעיוהעגמוא יד טימ ,עשרַאװ ןופ טײקמירָא רעשידיי רעד

 -יאור עכעלרעסיוא ןַא ןטלַאהנָא טזומעג ךָאד יז טָאה ,שטנעמ-סקלָאפ ןשידיי

 ןעמַאזטלַאװג ,ןלַאטורב ַא ףיױא .ןדייל ענעגייא עריא טימ ךיוא ױזַא ,טייקי

 ןטילעג ףיט טָאה יז .עטסטנָאנ עריא ןרָאװעג ןעמונעגקעוַא ןענייז ןפוא

 .קיאור שיאָאטס ןעוועג יז זיא ךעלרעסיוא רעבָא

 (זָאלוקרעבוט ןופ ןברָאטשעג זיא רע) ןַאמ ריא ןריולרַאפ יז טָאה ירפ

 ןילַאטס טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא ,דניק ןיילק ַא טימ ןבילבעג זיא ןוא

 -טלעװ רעטייוצ רעד תעב .(* רעטלַא קַאזיא רעדורב ריא טרידיווקיל

 טימ ,רעטָאפ-ףיטש ןוא רעטומ ריא טגנערבעגמוא סיצַאנ יד ןבָאה המחלמ

 ןזָאלרַאפ ריא זיב הריד ןייא ןיא טייצ עצנַאג יד טבעלעג טָאה יז עכלעוו

 "עג ןוא ןלױּפ טזָאלרַאפ רָאי םעד ןיא ."דנוב, ןיא וטטקַא ןעװעג 1920 זיב (*

 "עד רעשיטעװָאס רעד ןופ דילגטימ א ןעוועג .םוירעטסינימ-ןרעסיוא ןשיטעװַאס ןיא טעברַא

 יַאמ ןט10 םעד ןוא (ץייווש) ןַאזָאל ןיא ץנערעפנָאק רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ףיוא עיצַאגעל

 טיוטעג זיאיס ןעװ ,ןטסיכרַאנָאמ עשיסור ןופ טַאטנעטַא ןתעב ןרָאװעג טעדנואוורַאפ 3

 רע זיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא .יקסוװָארָאװ .װ עיצַאגעלעד רעד ןופ רעריפ רעד ןרָאװעג

 ןוא עװקסָאמ ןייק ןפורעגסױרַא םיא טָאה'מ .קרָאיײװינ ןיא לוסנָאק רעשיטעװָאס ןעוועג

 טשינ ןבָאה ןרענָאיצולָאװער-רטנַאק עשיסור יד סָאװ ,סָאד ןָאטעג םיא וצ טָאה ןילַאטס

 רעד ףיוא ןקַאזיא ןפָארטעג קילעפוצ ךיא בָאה 1921 ןיא .ןַאזָאל ןיא ןָאט וצ ןזיװַאב

 רעשידנוב רעד ןגעװ רקיע רעד ,סעומש ןגנַאל א טַאהעג ןבָאה רימ .,ןילרעב ןיא סַאג

 ןטלַאהעגנייא טָאה רע זַא ,קורדנייא רעד ןבילבעג רימ ייב זיא'ס ןוא ,ןליוּפ ןיא גנוגעװַאב

 ."דנוב, םוצ גנואיצאב עמערַאװ ַא
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 ריא ןדרָאמרעד ןסייהעג ןילַאטס טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא ךרעב .עשרַאװ
 ענייז טָאה רעכלעוו ,רעטלַא רָאטקיװ ןכיירטסייג םעד -- רעדורב ןטייווצ
 רעשידיי רעד ןופ טסניד ןיא ךעלסילשסיוא טלעטשעג ןטייקיאעפ עסיורג
 ,גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס

 ריא ןופ דרָאמ ןגעוו טסואוורעד ךיז טָאה יז ןעוו ,ןטילעג טָאה יז לפיוו ןוא
 ,ײטרַאּפ ןייק וצ טרעהעג טשינ טָאה רָאטקיװ ןוז ריא ...רונש ןוא ןוז ןקיצנייא
 -עג ןוא שטנעמ רעשיטסילַאעדיא ןַא ,טסילַאיצָאס ַא ןעועג זיא רע רעבָא
 ,עקטסידנוב עוויטקַא ןַא ןעוועג זיא עקנָארב רונש ריא .דנוב םוצ טנָאנ ןעוו
 ןיהַא עדייב ןענייז ,גירק-רעגריב רעשינַאּפש רעד ןכָארבעגסױא זיא'ס ןעוו
 ,אנוש ןשיטסישַאפ ןגעק ןעייר עשינַאקילבוּפער יד ןיא טפמעקעג ןוא קעװַא
 רעד ןופ ןלַאפ ןכָאנ .ןרָאװעג טעדנואוורַאפ-רעווש עינַאּפש ןיא זיא עקנָארב
 רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ץרוק ייז ןענייז קילבוּפער רעשינַאּפש
 יז טָאה םערוטש-המחלמ רעד .ןליוּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ המחלמ-טלעוו

 ,ןסערק-חרזמ יד ףיוא ,שטיװָאקשָאדַאר עלעטעטש םעניילק ןיא ןפרָאװרַאפ

 -נָא ןוא ָאטעג ַא טריפעגנייא ,לטעטש סָאד ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 -עג ןפַאשעג וויטַאיציניא סרָאטקיװ טיול זיא ,גנוטכינרַאפ-ןדיי יד ןביוהעג
 קעװַא ןענייז עקנָארב ןוא רָאטקיװ .עּפורג-רענַאזיטרַאּפ ַא ָאטעג ןיא ןרָאװ
 ,גנולײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ רעשיטעוָאס ַא וצ ןענַאטשעגוצ ןוא רעדלעוו יד ןיא

 עשידלעה ייר ַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןוא בַאטש דיא וצ טרעהעג טָאה רע

 טימ ןגָאלשעג ךיז רע טָאה טיוט םוצ גנוטכַארַאפ טימ ךעלבעטשכוב .םישעמ

 יד ןעוועג זיא עקנָארב .םינּפ לֹא םינּפ ןעמוקעג ןענייז יז ןעוו ,סיצַאנ יד

 וצ טרעהעג ןבָאה עדייב .גנולײטּפָא רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ רעטסעוװש-ןקנַארק
 יז ףיוא טכַארטעגוצ ףוסל טָאה .ד.ו.ק.נ יד .רענַאזיטרַאּפ עטסשידלעה יד
 -לעוו רעלינַאמ יד ןיא ןסָאשרעד ייז 1942 ינוי ןופ טכַאנ ַא ןיא ןוא לובליב ַא
 ןעמוקַאב ,המחלמ רעד ךָאנ ,רעטומ יד טָאה העידי עכעלקערש יד .רעד
 -רענַאזיטרַאּפ רעד ןיא ןעוועג ייז טימ ןעמַאזוצ זיא סָאװ ,טסידנוב ַא ןופ
 תורוד ןיא --- יקסניוויא עקנָארב ןוא רָאטקיװ ןגעוו רעיונעג) .גנוליײטּפָא
 ,(1956 קרָאי-וינ ,דנַאב רעטייווצ ,ןטסידנוב

 -רעביא ןוא ןעמענפיוא טזומעג ךָאנ רעטעּפש טָאה ץרַאה לופרעצ ריא

 ייוצ ערעגניי עריא ןופ ןוא ישזעי רעדורב ןטסגניי ןופ טיוט םעד ןגָאטיײיװ

 -יוו ַאקסניוװיא רתסא עטרבח טָאה טייקיאור רעשיאָאטס טימ .רעטסעווש

 ענעטילעג ,עקיטפרעדַאבטיונ ןפלעה ןופ טעברַא עלַאמרָאנ ריא ןָאטעג רעט

 טבעלעג טָאה יז ואוו ,לסירב ןיא ןעמוקעג ריא וצ ןענייז יז .עטפדורעג ןוא
 םגה .רעדנעל ערעדנַא ןופ ןבירשעג ךיוא ריא וצ טָאה'מ .רָאי 16 עטצעל יד
 עלַאנָאיצַאנרעטניא וצ תועיסנ טכַאמעגכרוד לָאמ עכעלטע יז טָאה ךַאװש ןיוש
 דילגטימ ַא יו טקילײטַאב ךיז טָאה יז עכלעוו ןיא ,ןסערגנָאק עשיטסילַאיצָאס
 ןָאט טיירגעג ךיז יז טָאה עבלעז סָאד .עיצַאגעלעד רעשידנוב רעד ןופ

 סערגנָאק םוצ ןרָאפּפָא טפרַאדעג יז טָאה םורַא גָאט ַא ןיא .טיוט ריא ברע
 רעבמעטּפעס 9 םעד ,גָאטנָאמ טָאה סָאװ ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצָאס ןופ
 ויטקַא ןוא יירט ןבילבעג זיא יז .דנַאלָאה ,םַאדרעטסמַא ןיא ןביױהעגנָא ךיז
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 ,לסירב ןיא ןברָאטשעג זיא יז .ןעגנַאגעגסױא ןענייז תוחוכ עטצעל עריא זיב

 .רָאי 78 ןופ רעטלע ןיא ,1962 רעבמעטּפעס 8 םעד ,עיגלעב

 עטצעל יד קעװַא זיא ַאקסניװיא-רעטלַא רתסא עטרבח ןופ טיוט ןטימ

 עטכישעג רעד ןיא רעטעלב ענייש ןבירשעגניירַא ןבָאה סָאװ ,סרעטלַא יד ןופ

 -סױרַא טָאה טיוט ריא .דנוב ןופ עטכישעג רעד ןיא ,ןליוּפ ןיא ןדיי יד ןופ

 ,טנעקעג יז ןבָאה סָאװ ,עלַא ייב רעצ ןפיט ַא ןפורעג

 ץרעה .ש י

* 
 לא יא

 -נעזרעּפ ַא טרָאװ םעד ןופ ןיז ןלופ ןיא ןעוועג זיא ַאקסניוויא-רעטלַא רתסא

 רעד ןיא ךיוא טײקיטרַאנגײא ריא טימ טלייטעגסיוא ךיז טָאה יז ,טייקכעל

 ריא .רעוט ןוא רעריפ עשידנוב עקילָאמַא יד ןופ עדַאיעלּפ רעלופרילָאק

 ןעלריטַאנ םגה -- ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ ,טייקנייש עלעניגירָא עכעלרעסיוא

 "רעניא טימ טרָאּפעג ןעוועג זיא ,ןרָאי ערעטלע עריא ןיא ךיוא --- טרעדנעעג

 "רעניא ןוא טייקכעלרעסיוא ,עדייב ןוא ,טעטילַאניגירָא רעקיטסייג רעכעל

 לָאז סע ,"רַאטילע; יװ ,"ךיוה, יװ .קידנריניצסַאפ ןעוועג ןענייז ,טייקכעל

 טנעמָאמ םענעבעגעג ןיא זיא יז רעכלעוו ןיא ,הביבס יד ןעוועג ןבָאה טשינ

 לעטבוס ןוא ןייש ןוא ןייפ קידנעטש ךיז טָאה ערעטסע ,טקילײטַאב ןעוועג

 .ןעזעגסױרַא

 עכלעוו ןיא ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצַאס ןופ ןסערגנָאק יד ףיוא

 ןיא עיצַאגעלעד רעשידנוב רעד ןופ דילגטימ א סלַא טקילײטַאב ךיז טָאה יז

 ןשיװצ ,ןסערגנָאק יד טָא ףיוא ךיוא ,(םיור) 1961 ןיא ןוא ןרָאי רע50 יד

 ריא טלייטעגסיוא ךיז טָאה ,ןטַאגעלעד-ןעיורפ ןוא :רענעמ עקילָאצ-ליפ יד

 רעשיטילָאּפ ךרוד טשינ ,טמַא ןַא ךרוד טשינ .טלַאטשעג עלעבָאנ עמענרָאפ

 עשיטסילַאיצָאס ַא יװ ןעזעגסיוא ָאד יז טָאה ,ןילַא ךיז בילוצ זיולב ,טכַאמ

 .זוב ןיא .,זנוא ןשיװצ ןעוװעג סע יז זיא רעכיז ןוא ."ידיעל טסריופא

 ,םענַאב ןוא ןעזסיוא םענעגייא ריא טיול רָאנ ,לטיט ַאזַא ןָא : ךיז טייטשרַאפ

 ,גנואיצַאב ריא וצ רענעזיװעגסױרַא רעד טול ןוא

 .רָאי-סנבעל ןט78 ןיא ןברָאטשעג .ןרָאי ןיא טרעטלעעג ךיז טָאה יז

 טעמכ ריא ףיוא ןבָאה ןרָאי -- דיל ןטנַאקַאב םניא יו שממ -- רעבָא

 ןזיב ןטלַאהעגנייא .טלַא ןרָאװעג טשינ זיא יז ,?טײדַאב ןייק טַאהעג טשינ;

 ,ןרָאי עטצעל עריא ןיא טײקנַארק-ץרַאה רעד ףיוא טקוקעג טשינ ,ףוס

 ןוא טנעמַארעּפמעט ,עיגרענע ,טייקיאעפ-טעברַא ,טייקשירפ עקיטסייג 8

 ףיול רעד טשינ בוא .ןביולג ןשידנוב ןוא ןשיטסילַאיצָאס םענעכָארבעגמוא

 םעד ןגעוו טמיטשַאב ןטלָאװ טפַארק עקיטסייג רָאנ ,ןרָאי עשירַאדנעלַאק ןופ

 -- ןברָאטשעג זיא יז זַא ,ןגָאז טנָאקעג ןעמ טלָאװ ,ןבעל ןופ רעיוד ןוא טרעוו

 ,המשנ ןוא ףוג ןקיאעפסגנופַאש ךָאנ ַא טימ ,קיטייצירפ --- רעטלע ריא ץָארט

 1963 רעבמעטּפעס ןט8 םעד ,גָאטנוז ןרָאפ וצ טיירגעג ךיז טָאה יז

 -סילַאיצָאס ןופ סערגנָאק םוצ (תורוש יד ןופ רעביירש ןטימ ןעמַאזוצ) ,גָאטיײב
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 -וקנָא ןכָאנ ,ירפ רעד ןיא תבש .םַאדרעטסמַא ןיא ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיט
 ןוא טעב ןיא עקנַארק ַא ןפָארטעג יז ךיא בָאה ,לסירב ןייק ןָאדנָאל ןופ ןעמ
 .גָאט ןצנַאג ַא -- סייררעביא ןצױוק ַא טימ -- ריא טימ ןעוועג

 !ןבעל ריא ןופ גָאט רעטצעל רעד זיא סָאד זַא ,טכַארטעג טָאה יז יצ
 טגעלפ ךעלנייוועג םגה ,טנָאמרעד טשינ טרָאװ ןייק טימ םעד ןגעוו טָאה יז
 רעד ןגעק ןפמעק טשינ ןעק'מ; זַא (ווירב ןיא) ןביירש רעדָא ןדייר ָאי יז
 ןיא .רענעקנָאשעג ַא גָאט רעדעי זיא; רעטלע ריא ןיא זַא ,?עקירטעמ
 -עג טשינ טוט ןגעוו יז טָאה ,רעטצעל ריא ןייז טלָאזעג טָאה סָאװ ,גָאט םעד
 עקידנעייגרעבירָאפ ,עטכיײל ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה טייקנַארק יד .טדער
 ןײלַא יז .רַאפעג ןייק ןעוועג דשוח טשינ ןבָאה םירױטקָאד עריא .טיײקכַאװש
 -רַאפ ריא ןיא טשינ רעבָא ,ןָאט ריא ןיא רעכַאװש -- רימ טימ טדערעג סָאה
 -רעטניא ןקידנעייטשרָאפ ןופ גנונדרָא-גָאט רעד ןגעוו -- גנוריסערעטניא
 -רעּפ ךיוא ,ערעדנַא ןוא עשידנוב ןגעוו ,סערגנָאק ןשיטסילַאיצָאס ןלַאנָאיצַאנ
 ,םינינע ,עכעלנעז

 ןופ גָאט ןטצעל ןקיזָאד ןיא ,ןסעומש ערעזנוא ןופ טנעמָאמ ןייא זיא טָא
 :ןבעל ריא

 -ױּפ (עשרַאװ ןיא) ןענישרעד-יינ ַא רימ רַאפ טיירגעגוצ טַאהעג סָאה יז
 טַאר-ןטַאגעלעד-רעטעברַא רעװעשרַאװ םנופ עטכישעג רעד ןגעוו ךוב שיל
 ןרעדנוזַאב ַא ןופ ןפַארגַארַאּפ ןוא ןטייז יד טרָאד טנכײצעגּפָא ןוא (1918"1919)
 עלַא ,ךוב םעד ןופ רעטרע ריא ךרוד עטריטָאנרַאפ עלַא .סערעטניא ריא רַאפ
 -- עריא ךיוא --- עשידנוב יד וצ ןוא דנוב םוצ ןגױצַאב ךיז ןבָאה ,םַאנסיוא ןָא
 -רַאפ ריא טול .טַאר-רעטעברַא ןקיזָאד ןיא סעיצקנופ רעדָא ןעגנוטערטסױרַא
 ַא ךוב ןופ טנעיילעג ךיוה ,טעב-ןקנַארק ריא ייב ,טרָא ןפיוא ךיא בָאה גנַאל
 טימרעד תוכייש ןיא טריפעג ןבָאה רימ ןוא רעטרע עטנכײצעגּפָא יד ןופ לייט
 רעכלעוו ןיא :עגַארפ רעד םורַא טיירדעג ךיז טָאה סָאװ ,סעומש ןרעגנעל ַא
 -עגרָאפ קיטכיר-טשינ ןוא קיטכיר קרעװ ןקיזָאד ןופ םירבחמ יד ןבָאה סָאמ
 -גוא ,דָאירעּפ ןשירָאטסיה ןקיזָאד ןתעב ,ןליוּפ ןיא דנוב ןופ לָאר יד טלעטש
 -נייוועגרעסיוא םוש ןָא ,רעכעלכַאז ץנַאג ַא ןעוועג טלָאמעד זיא סעומש רעז
 עטסטנָאנ יד ןיא טָארדעג טשינרָאג טלָאװ זנוא ןופ םענייק יו ױזַא ,ןטייקכעל
 .טײקכַאװש ןיא וליפא -- חוכ סערעטסע ןעװעג זיא ַאזַא .ןעהעש

 ענעדישרַאפ סערעטניא ןקרַאטש ַא טימ טנעיילעג ללכב טָאה ערעטסע
 ןלַאנרושז ייס ,ןליוּפ ןקיטציא ןופ סעבַאגסױא עששירַארעטיל ןוא עשיטילָאּפ
 ,ןעזעג ןרעג ךיוא ןוא .ןלױּפ ןגעוו טדערעג ןרעג רעייז טָאה יז ,רעכיב ייס
 ןופ ריא וצ ןעמוק ןגעלפ סָאװ ,רעכוזַאב יד טרעהעגסיוא ןוא ןעמונעגפיוא
 -טשינ ןוא ןדיי --- (ןעוועג טּפָא זיא יז ואוו) זירַאּפ רעדָא לסירב ןייק ןלוּפ
 זיא ץלַא סָאד .המחלמ רעד ךָאנ ןלױּפ טכוזַאב ןיײלַא ךיוא טָאה יז .ןדיי
 םגה ,ןליוּפ ןופ לרוג ןוא ןבעל םניא סערעטניא ריא ןופ קורדסיוא ןַא ןעוועג
 םוצ גנואיצַאב -- עוויטַאגענ-שיטסילַאיצַאס -- עוויטַאגעג ַא טַאהעג טָאה יז
 ,ללכב םזינומָאק םוצ ןוא םישזער ןשילױּפ ןקיטציא

 זיא'ס רעבָא ןליוּפ וצ טײקטנָאנ עכעלרעניא ןַא ןטלַאהעגנייא טָאה יז
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 ןיא ןענױאוו טנָאקעג טשינ טלָאװ יז :סנטייו רעד ןופ טײקטנָאנ ַא ןעוועג

 -יירפ רעקידברעמ רעד ןָא ,דנוב םעד ןָא ,ןדיי ןָא --- ןלוּפ ןקיטנייה םעד

 ,טייה

* 
 כא לא

 ןדנעוװנָא טניימ ןּפיצנירּפ ןופ תמאב ןטלַאה זַא ,טסואוועג טוג טָאה יז

 ןיא ןוא קלָאפ םענעגייא םעד יבגל ךיוא רָאנ ,ערעדנַא יבגל זיולב טשינ ייז

 ןעוועג רעבירעד זיא םזידנוב ןוא םזילַאיצָאס ריא .גנוגעווַאב רענעגייא רעד

 ,טָאה יז ןוא .שיטסילַאנָאיצַאנ טשינ לָאמניק רעבָא ,לַאנָאיצַאנ-שידיי

 גנולעטש עשידנוב-ןטלַאהעגסיױא יד זַא ,טסואוועג טוג ךיוא ,ךיז טייטשרַאפ
 "יא ןעוװעג רעבָא זיא יז .רעלוּפָאּפ טשינ ןבעל ןשידיי ןקיטנייה םניא זיא
 ןטלַאהסױא ןענָאק ןפרַאד ןטסידנוב טרפב ןוא ןטסילַאיצָאס זַא ,טגייצרעב
 ,קורד ןשיטסינוטרָאּפָא ןוא ןשיטסילַאנָאיצַאנ םעד ןלעטשנגעקטנַא ךיז ןוא
 וצ ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ ןסיוועג עשיטסילַאיצָאס סָאד ןייז ףרַאד דנוב רעד;

 ןבירשעג יז טָאה ..."ןליוו רימ ביוא ,טפַארק גונעג טנייה ךיוא רימ ןבָאה םעד
 ,רעגייטש ריא ףיוא ,ףרַאש ןוא ץרוק ,(ווירב ַא ןיא)

 טשינ רעבירעד טגעלפ ןוא ןירענדער עשיטילָאּפ ןייק ןעוועג טשינ זיא יז
 רעבָא .לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצַאס ןופ ןסערגנָאק יד ףיוא ןטערטסױרַא
 טַאהעג ריאמ עדלָאג טָאה ,לָאנַאיצַאנרעטניא ןופ עיסעס ַא ףיוא ,לָאמניײא ןעוו

 גנולעטש רעזנוא בילוצ הנעט ַא ,סעומש ןכעלנעזרעּפ ןצרוק ַא ןיא ,ריא וצ

 טסואוועג ערעטסע טָאה ,עגַארפ רעשיבַארַא רעד ןוא לארשי-תנידמ עגונב

 ,שירָאגעטַאק ןוא ןייפ :ןרעפטנע וצ ריא

 -סױרַא ןעמוקעגסיוא ןערעטסע זיא ןעגנולדנַאה עשיטילָאּפ ןיא יו רעמ

 ןוא ןלענָאיסעּפָארּפ ,םענעגייא ריא ןיא טייקטסעפ-ןּפיצנירּפ ריא ןזייוואוצ
 -גנַאל ַא ןעוועג יז זיא עשרַאװ ןקידהמחלמרַאפ ןיא .ןבעל ,ןכעלנעזרעּפ

 ,טַאקָאװדַא ןַא ןוא טַאר-טָאטש רעװעשרַאװ ןופ (ןַאמטַאר) דילגטימ רעקירָאי
 ןשיטסינַאמוה ,ןטכע ןופ ןעיידיא יד יירטעג טנידעג יז טָאה ןטיבעג עדייב ףיוא

 -ןטעברַא ןוא רעטעברַא ןופ ןירעקידיײטרַאפ ַא ןעוועג זיא יז .םזילַאיצָאס
 ,עקידנדייל-טיונ ןוא עמערָא ןופ ,עטגלָאפרַאפ ןופ ,עטקירדרעטנוא ןופ ,עקיד
 ןיא ןעגנַאגעג טשינ ןוא ,םזישַאפ ןוא םזיטימעסיטנַא ךרוד עטגָאלּפעג ןופ
 .ןסימָארּפמָאק םוש ןייק ףיוא ףמַאק ןקיזָאד

 זיא יז ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא םעד ךָאנ ךיוא
 -- טריאוניטנָאק יז טָאה ,עיגלעב ןיא ךָאנרעד ןוא עקירעמַא ןיא ןעוועג
 טעברַא ריא -- םינפוא ערעדנַא ףיוא ןעגנוגנידַאב עטרעדנעעג יד בילוצ
 ןופ קיגנעהּפָאמוא ,עקיטפרעדַאב-ףליה ,עטגלָאפרַאפ ,עטגָאלּפעג יד תבוטל

 רַאפ גרָאז עכעלגעט-גָאט עשיטקַארּפ ריא .טייקירעהעגנָא רעלַאנָאיצַאנ רעייז

 ןייק ךיז ןעװעטַאר וצ ןזיװַאב ןבָאה סָאװ ,ןרענָאיצולָאװער עשירַאגנוא יד
 םעד טולב ןיא טקיטשרעד טָאה ײמרַא עשיטעווָאס יד יו ,םעד ךָאנ עיגלעב

 ריא ןופ לטיּפַאק ןייש סרעדנוזַאב ַא זיא ,1956 ןיא ,ןרַאגנוא ןיא דנַאטשפיוא
 ,םזינַאמוה ןשיטסילַאיצָאס ןשיטקַארּפ ןוא ןשיאיידיא
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 סָאװ ,ןעגנולדנַאה ןופ ןטלַאהעגּפָא טשינ יז טָאה טײקלעיּפיצנירּפ ריא

 זיא'ס ןוא .החּפשמ רענעגייא ריא וצ וליפַא טסַארטנָאק ַא ןיא ןעוועג ןענייז
 יז רעכלעוו טימ ,החּפשמ ,עטבעלעגפיונוצ םיטניא ,עטנָאנ רעייז ַא ןעוועג
 ייוצ עריא ;ערעטסע ,יז :לסירב ןיא רָאי 15 עטצעל יד טניואוועג טָאה

 רָאטקיװ רבח ןופ הנמלַא יד) רעטלַא עלימ ; רענעמ ערעייז ןוא ,רעטסעווש

 -טנָאנ רעקיטייזנגעק ןיא עלַא .רעדניק-סדניק ןוא רעדניק ערעייז ;(רעטלַא

 ,סעיציזַאּפ עכעלטפַאשלעזעג עכיוה ףיוא עלַא טעמכ ,ןטסילַאיצָאס עלַא ,טייק

 סערעטסע זיא לָאמנייא .ןבעל ןשיגלעב ןכעלטנפע ןיא ןעזנָא ןסיורג ַא טימ

 -רעייפ ןלעיצעּפס ַא ףיוא ןרָאװעג ןדַאלעגנייא ,ןעמַאזוצ ריא טימ ,החּפשמ
 ןיא ןעמענ ןעמ ףרַאד ייברעד .ףיוה ןשיגלעב ןכעלגינעק םניא גָאטימ ןכעל

 טשינ ןענייז גינעק רעשיגלעב רעד ןוא ךיירגינעק עשיגלעב סָאד זַא ,טכַא
 ,טנעדיזערּפ רענַאקירעמַא רעד ןוא עקירעמַא יו שיטַארקָאמעד רעקיניײװ

 -טנָאנ עריא ןופ קורד ןפיוא טקוקעג טשינ ןוא ףיורעד טקוקעג טשינ רעבָא
 ? סָאװרַאפ .ןעגנַאגעג טשינ עמַאנפיוא רעכעלגינעק רעד וצ ערעטסע זיא עטס

 ןופ טשינ טלַאה ךיא; :טגָאזעג רימ טָאה יז יו ןבעגרעביא סע לעװ ךיא ---

 רעכעלגינעק ַא ףיוא ןייג טנָאקעג טשינ ךיא בָאה ,ןגינעק ןוא רעמיטגינעק

 ,?עמַאנפיוא

 -סילַאנָאיצַאר עקרַאטש ץנַאג ַא ןעוועג זיא עיּפָאזָאליפ-סנבעל ריא ןיא

 טדנעוװעגנָא .םזילַאטנעמיטנעס ןגעק גנוגיינ עטריזילַאנָאיצַאר רעדָא עשיט

 ןבעלרעביא ןוא ןטלַאהסיוא םייב ןפלָאהעג ליפ ריא סָאד טָאה ,ןײלַא ךיז יבגל
 ,סעידעגַארט עכעלנעזרעּפ ערעווש ןוא עקילָאצ-ליפ ריא

 -געזרעּפ זנוא ןופ רעדעי .ןברוח ןשידיי ןופ רוד רעד טציא ןענייז רימ

 -עגלַא רעסיורג רעד ןופ רענעטילעג-רעווש ַא -- שרעדנַא יצ ױזַא --- ךעל

 -ַארט עכעלנעזרעּפ יד ךיז ןבָאה ןערעטסע ייב .עידעגַארט רעשידיי רעניימ

 ןקיטציא םייב יו רעסערג ןעוועג ןענייז ןוא רעירפ ןביוהעגנָא סעידעג

 -יא וַאלסעלָאב ןַאמ ריא :ןריולרַאפ טָאה יז .שטנעמ-טינשכרוד ןשידיי

 קַאזיא ,רעדירב ייווצ עריא ; המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ץרוק ,יקסניוו

 -ַאטס ןופ תונברק -- ךילרע קירגעה טניירפ ריא ןוא ,רעטלַא רָאטקיװ ןוא

 ,עשיטסילַאעדיא-ךיוה ַא עדייב ,יורפ ןייז טימ ןוז ןקיצנייא ריא ; רעקנעה סניל

 ןשיטסיצַאנ-יטנַא םניא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,רָאּפ-טנגוי עקידנגָאזוצ-ליפ

 עשיטסינומָאק "עשידרערעטנוא/, ןופ טכַארבעגמוא עדייב ,ףמַאק-רענַאזיטרַאּפ

 רעד וצ .ןלױּפ ןטריּפוקָא-יצַאנ ןיא -- רעטומ עטבילעג ריא ; רעקנעה

 -מוא רעדָא עטכַארבעגמוא ייז ןופ עטסרעמ יד ,עטסטנָאנ עריא ןופ המישר

 וצ ןעמוק ,םזיצַאנ סרעלטיה רעדָא םזינומָאק סנילַאטס ךרוד ענעמוקעג

 :טיוט ןכעלריטַאנ א טימ ענעברָאטשעג ,רעדילגטימ-החּפשמ עטבילעג עריא

 טָאה סָאװ ,רַאלַא .ע .פָארּפ) רעגָאװש ַא ,(סיפ .פ ןוא רַאלא .ס) רעטסעווש ייווצ

 (עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד רעטנוא עיגלעב ןיא ןדיי ןפלעה םייב טנכייצעגסיוא ךיז

 ישזעי 'ח ,רעדורב"בלַאה סערעטסע ןוא החּפשמ רעד ןיא רעטסגניי רעד

 .ערעדנַא ךָאנ ןוא ןַאמסקילג
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 טימ טפירט ריא ןיא ןעמָאנ רעדעי ,המישר עקיטולב ,עגנַאל ַא זיא'ס

 ,ןעגנורעטישרעד ,ןעגנולסיירטפיוא ,סעידעגַארט ,ןגָאטיײװ עכעלנעזרעּפ עפיט

 ,טבעלעגרעביא ךעלנייּפ ןוא רעווש רעייז טָאה ערעטסע עקרַאטש יד ךיוא סָאוװ

 רעשיטסילַאנָאיצַאר רעשּפיה רעד קנַאדַא טנעקעג יז טָאה ץלַא סָאד ןטלַאהסיוא

 ןבילבעג טשינ ןוא ןעוועג טשינ יז טלָאװ םעד ןָא .רעטקַארַאכ ריא ןופ עזָאד

 ."ערעטסע; --
54 
 לא לא

 ןוא עטריצילּפמָאק ,עצנַאג יד טשינ ךָאנ סע ןיא ןעמעלַא םעד טימ

 -רַאפ טָאה יז סָאװ ,טפַאשנגייא עקיטכיוו ַא ךָאנ טלעפ סע .ערעטסע עתמא
 זיא סָאד ליפ ןוא ןקרעמַאב טנַאקעג סע ןבָאה עלַא טשינ םגה ,טגָאמ
 ,ץרַאה ריא --- טײקשיטסילַאנָאיצַאר רעצנַאג ריא ייב -- ןעוועג

 רָאנ גנוקריו רעלופ ןיא ,"ןעז/ שממ ,ןליפ טנָאקעג סע טָאה ןעמ
 ףיױא ,בוטש ריא ןופ טנעװ ריפ יד ןשיווצ ,טרָאד .םייה רעד ןיא ריא ייב

 ,"ריפ ָאגנָאק, ףיוא זה רעלעסירב םענרעדָאמ ןסיורג םנופ קָאטש ןט9 םעד
 םענעדײשַאב ריא ףיוא .,סעיפַארגָאטָאפ לָאצ ַא טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענייז
 -ָאטָאפ .רעטרע ערעדנַא ףיוא .לקנעש:-ךוב םעניילק םעד ףיוא .שיט-ביירש

 ןופ ,רונש ןוא ןוז ריא ןופ ,ןַאמ ריא ןופ ,רעטומ סערעטסע ןופ סעיפַארג
 ...ערעדנַא ןופ ,ךילרע קירנעה ןופ ,רעדירב עריא

 ,"סענָאקיא ,, ןייק ןופ ןטלַאהעג טשינ טָאה ערעטסע : טסואוועג בָאה ךיא
 עלַא עקיזָאד יד -- ךָאד ןוא .ןפוא ריא ףיוא ןקירדסיוא ךיז טגעלפ יז יו

 ױזַא ץלַא ,זָאלג רעטניה ,ךעלמער עקיטשינ ןיא ,ךַאפנייא רעייז .רעדליב

 סעיפַארגָאטָאפ יד --- רקיע רעד זיולב ךיז טָאה ןעזעגסױרַא זַא ,טלעטשעגנייא
 ךימ סע טָאה ,לָאמ ןטשרע םוצ ריא ייב ןעזעג עלַא ייז בָאה ךיא ןעוו .אפוג
 בָאה ךיא ..?ןערעטסע יײב ?רעדליב ליפ ױזַא .טרעדנואוורַאפ עלייוו ַא

 עקיזָאד יד ןיא טקוקעג ןוא טקוקעג גנַאל רעטעּפש לָאמ ךס ַא ןוא ךָאנרעד

 יז ןיא רעמ ןוא רעמ ץלַא ,טקוקעגניירַא ךיז רעמ סָאװ ןוא .סעיפַארגָאטָאפ
 דליב סָאד ךיוא רָאנ ,ןשטנעמ עטנָאנ ןוא עטנַאקַאב רעייז יד זיולב טשינ ןעזעג

 -- אפוג ערעטסע רעטנַאקַאבמוא ךָאד ןוא רעטנַאקַאב ,רעטנָאנ רעד ןופ
 -ןוב ןוא עטרבח ,רעטסעווש ,יורפ ,רעטכָאט עקידנליפ-ףיט ַא יו ערעטסע
 .עקטסיד

 ַא ןיא ןעזרעד ךיז רַאפ ךיא בָאה ערעטסע ,עקידנליפ-ףיט ,עבלעז יד
 ,היוול ריא ךָאנ טנעמָאמ ןסיוועג

 גנוניואו סערעטסע ןיא ענעבילברַאפ יד טקוקעגכרוד ןַאד בָאה ךיא

 רעד טימ ןעמַאזוצ סָאד ןָאטעג ..לג ,ד .א סעיפַארגָאטָאפ ,ץנעדנָאּפסערָאק
 ןקיצרַאה םעד ,דניקרעטסעװש סערעטסע טימ ןוא רעטלַא עלימ רערעייט
 רעד ןיא ןרָאי עלַא יד טניואוועג טָאה יז ןכלעוו טימ ,רַאלַא ערדנַא .רד
 -- טָאה ןוא רָאטקָאד ריא ןעװעג זיא רעכלעוו ןוא הריד-רַאלַא רעסיורג

 ןקידגנולצולּפ םעד ןופ ןעװעטַאר יז טוװאורּפעג -- ןטייווצ ַא טימ ןעמַאזוצ
 םייב .ןבעל ריא וצ ףוס ַא טכַאמעג טָאה סָאװ ,קַאטַא-ץרַאה ןקיטונימ"5
 ןיילק ץנַאג ַא ,ןעמַאזוצ ץלַא ,ןעמוקַאב ךיז טָאה ,ןכַאז עלַא עריא ןקוקכרוד
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 זַא טסואוועג בָאה'ּכ ליױו ,טרעדנואורַאפ טשינ ךימ טָאה סָאד .לקעּפ

 יז טגעלפ ,ץנעדנַאּפסערָאק עטנַאסערעטניא ןוא עטיירב ַא טריפ ערעטסע םגה

 רעבָא .ענעבירשעג ןיײלַא ריא ךרוד סָאד יו ענעמוקַאב סָאד ןטכינרַאפ טּפָא

 ןטנָאמרעד ןיוש ןופ ךעלטרַאק יד ,ןטכינרַאפ טנַאקעג טשינ יז טָאה ןכַאז לָאצ ַא

 רָאטקיװ ןוז ריא ןופ ,קלָאפרָאּפ ןגנוי ןטעדרָאמרעד ןטנעגַא סנילַאטס ךרוד

 ...יקסניוויא עקנָאױב רונש ריא ןוא (אקיוו)

 ךעלטרַאק -- עטיהעגפיוא םַאנסיוא-יּפ-לע -- עטיהעגפיוא יד טָא ךרוד

 ןרעו טלָאװעג טָאה ןיילַא יז יװ ,ײזַא ערעטסע רעזנוא סױרַא רעדיוו טמוק

 ענעגייא עריא וצ ,ןײלַא ךיז טימ טנָאנ ."טייוו יוזַת ןוא טנָאנ ױזַא;ק :ןעזעג

 ןופ טייו ןוא --- ,ןליפעג ןוא ןגָאטיײיװ עמַאזניימעג סנעמעלַא רעזנוא וצ ןוא

 ,טנעקעג ךעלנייוועג יז טָאה ןעמ יװ ,רעד

 רערעש לאונמע .רד

 ּׁש

 ברַאפלעמיה לשרעה

 ,טנגעג רעװעשרַאװ ,רָאװדיװַאנ ןיא 1889 לירּפַא ןט11 םעד ןריובעג

 ,קרָאי-וינ ןיא 1964 רַאונַאי ןט19 םעד ןברָאטשעג -- ןלױּפ-שיסור

 ךיוא ױזַא .רעדיינש ַא ,הכאלמ-לעכ

 ,עמילב רעטומ יד .רעדירב ענייז

 "עג טָאה ,רעדניק 10 ןופ עמַאמ ַא

 טימ הסנרּפ רעד ןיא ןפלעה טזומ

 טנרעלעג טָאה לשרעה .,לדנַאהניילק

 ךיוא יו ,שרדמ-תיב ןיא ,םירדח ןיא

 ןוא רעװָאקַאמ ןיא טייצ עצרוק ַא

 עכעלטלעוו ןייז .תובישי רעשזמָאל

 העש 2 ןעמוקַאב רע טָאה גנודליב

 ,לוש-גנַאפִיָא רעשיסוד ַא ןיא גָאט ַא

 ךָאנ זיב טרעיודעג טָאה ץלַא סָאד

 ,הווצמ-רנ ןייז

 ןעמוקעג רע זיא -- תווצמ ןָאט

 ןיא רָאנ ןעמ ןעק --- ריפסיוא םוצ

 רע ןעוו ,1902 רָאי ןיא ןוא .דנוב

 זיא ,רָאי 14 ןעוועג טלַא םיוק זיא

 -יװָאנ ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ רעדנירג יד ןשיװצ ןעוועג רע

 ייוצ ?ןבעל ןייז ןיא ךורברעביא םעד ןעוועג םרוג טָאה סָאװ .רָאװד

 ןרעטלע ןייז ןופ טסערַא רעד ןוא םָארגָאּפ רעוועינישיק רעד :ןשינעעשעג

 ויטקַא ןעוועג 1899 ןופ ןיוש זיא רעדורב רעדעטלע רעד .לווייפ רעדורב

 רעדָא ,רעדיינש לווייפ ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב ןעװעג זיא רע .דנוב ןיא
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 עשירַאצ ןיא ןסעזעג ןיא רע .לווייפ רעטלּפוטשעג רעד ,קַאבָאשזד לווייפ

 א ןעוועג לווייפ זיא 1905 רעמוז .ריביס ןיא טקישרַאפ ןעוועג ןוא סעמרוט
 ןוא שזדָאל ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ וויטקעלָאק ןיא דילגטימ
 ןוא טייקיטעט סלווייפ .ןפמַאק-ןדַאקירַאב יד ןופ גנוריפנָא רעד ןיא ןעוועג
 -ָארּפ םעד ןוא עיזַאטנַאפ יד טקעװעג רעדורב ןרעגניי םייב ןבָאה טסערַא
 םָארגָאּפ רעכעלרעדיוש רעד ןעמוקעגוצ ךָאנ םעד וצ זיא'ס ןעוו ןּוא .טסעט
 ןָאטעג סיר ַא ךיז קיטסַאה לגניי עקידנרילעבער סָאד טָאה ,וועינישיק ןיא

 ערענַאיצולָאװער יד ןיא טלעטשעג ןדישטנַא ךיז ןוא קנַאב-הבישי רעד ןופ

 םיא טָאה טױט רעד זיולב עכלעוו ןופ ,רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןעייר

 ,ןסיײרקעװַא טנעקעג

 טנַאלַאט-רענדער םענעריובעגנייא ןוא המכח ,טייקטסיירד ןייז טימ

 זיא רָאװדיװָאנ ןופ .טקורעגסױרַא ךיז לענש ,גנוי רָאג ךָאנ םגה ,רע טָאה
 םיא טָאה טעטימָאק רעװעשרַאװ רעד ןוא עשרַאװ ןייק ןעגנַאגרעד םש ןייז
 -ַאז ,קסלעשַאנ טכוזַאב רע .,ןָאיַאר ןופ ךעלטעטש יד ןיא ןקיש ןבױהעגנָא

 םעד ,ןירג דוד טימ טַאהעג ,בגַא ,טָאה רע ואוו) קסנילּפ ,קסוטלוּפ ,ןישטָארק

 -רע ערעדנַא ןוא (שרדמ-תיב ןיא עטַאבעד עכעלטנפע ןַא ,ןוירוג-ןב ןקיטנייה
 גנוגעװַאב רעד ןיא .ןענָאיַאר רעקצָאלּפ ןוא רעװַאלמ ,רעװעשרַאװ ןופ רעט

 רעשידיי ןייז) לכעלימש רעדָא קעלומש ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב רע זיא

 -לָאג יד טימ לגניי רעקנַאלש רעכיוה רעד ,(שרעה לאומש ןעוועג זיא ןעמָאנ

 -ַאב טָאה ליומ ןיא ןושל ןקידנעגנילק םעד טימ ןוא ּפָאק ןפיוא ןקָאל ענעד

 ןרָאװעג רע זיא רָאװדיװָאנ לטעטש-םייה ןייז ןיא .רערעהוצ יד טרעביוצ
 רַאפ טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,סנירעטפעה-שעוװ 200 ןופ רעריפ-קיירטש ַא

 רעד ייב ןעוועג זיא רָאװדיװָאנ לטעטש סָאד .,ןטנַאקירבַאפ רעװעשרַאוװ
 ַא ןביױהעגנָא ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא ערענָאיצולָאװער יד .,ןילדָאמ גנוטסעפ
 רעכעלרעפעג רעד ןיא ךיוא .גנוטסעפ רעד ןופ רעטילימ ןשיוװצ עדנַאגַאּפָארּפ

 ,טקילײטַאב ךיז לכעלימש טָאה טעברַא

 ענעדישרַאפ ןיא ליײטנָא רע טמענ 1906-1905 ןרָאי-עיצולָאװער יד תעב

 רע זיא םישעמ ערעדנַא ןוא סעדער ענייז רַאפ .ןשינעעשעג עשיטַאמַארד
 ןינבָארד לטעטש ןיא לָאמ עטשרע סָאד .ןרָאװעג טריטסערַא לָאמ יירד

 עכעלטע טימ ןעמַאזצ .טרסמעג םיא טָאה'מ .שרדמ-תיב ןיא עדער ַא ךָאנ
 ,קצָאלּפ ןייק טריפעגּפָא טנעה יד ףיוא ךעלעטייק טימ םיא ןעמ טָאה םירבח
 ןוא ןילדָאמ ,קצָאלּפ ןופ סעמרוט יד ןיא םישדח 18 ןסעזעג רע זיא ללכב

 .סעצָארּפ ןזיב עיציוק ףיוא טזָאלעגסױרַא םיא ןעמ טָאה 1907 ןיא .עשרַאװ

 ףרענָאיצולָאװער יד ,ּפָארַא-גרַאב לענש ןעגנַאגעג ןיוש זיא עיצולָאװער יד
 -עצ ךיז זיא גנוגעװַאב-רעטעברַא יד ןוא טּפעװעגסיױא ךיז ןבָאה ןעגנומיטש
 ןָאדנָאל ןייק ןרירגימע וצ ןסָאלשַאב החּפשמ ןייז טָאה רָאי םענעי ןיא .ןלַאפ
 .קעװַא ךיוא ריא טימ זיא קילומש ןוא

 זיא ןוא ןדָאב רענָאדנָאל ןפיוא טשימייהעגנייא ךיג ךיז טָאה קילומש

 קינייװ רֶע טָאה רעירפ ביוא .םעס רוחב רעטעדײלקעג:-טנַאגעלע ןַא ןרָאװעג
 -ַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןיא טגנערברַאפ רקיעב טייצ ןייז ןוא טעברַאעג
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 יב טעברַאעג רעלוגער טציא רע טָאה ,סעמרוט עשירַאצ יד ןיא ןוא גנוגעוו

 ןעועג רע זיא קיטייצכיילג ,1917 זיב -- טייצ רָאי 10 ױזַא .ןישַאמזיינ ַא
 רעד ןיא ןוא ,דנוב ןיא ,ןָאינוי-דירט רעד ןיא :וויטקַא ךעלטפַאשלעזעג

 .גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצַאס רעשילגנע

 ןָאױנָאל ןיא ךיוא ךיז רע טקור רָאטַאזינַאגרָא ןוא רענדער רעטוג ַא יו

 -יינש רעד ןופ לַאקָאל רענָאדנָאל ַא ןופ רעציזרָאפ רעד טרעוװ רע .סױרַא

 זױלב טשינ ףמַאק ןרעטיב א ןריפ וצ סיוא םיא טמוק'ס ואוו ,ןָאינוי-רעד

 םעד ןיא ויטקַא זיא רע ,ןטסיכרַאנַא יד טימ ךיוא רָאנ ,םיטַאבעלַאב יד טימ

 ינַאגרָא רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןיא ןוא רעקעוו ןייארַאפ ןשידנוב

 יד ןופ רענייא רע זיא ,וויטוקעזקע ןיא דילגטימ ַא יװ .דנַאלגנע ןופ עיצַאז

 ןיא דילגטימ ַא ךיוא רע זיא קיטייצכיילג ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רעריפ
 .ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעשיטירב ןוא עיצַארעדעּפ ,ד .ס רעשילגנע רעד

 גנוטייצ עכעלטנכעוו-ייוצ ַא ןבעגעגסױרַא ןבָאה ןטסילַאיצַאס עשידיי יד

 -סױרַא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ברַאפלעמיה םעס ןוא טרָאוװ-רעטײברַא סָאד

 .ןרָאטקַאדער ןוא רעבעג

 רעד ןיא קיטעט ןעוועג ךיוא רע זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב
 ,דנַאלגנע ןיא קרַאטש ץנַאג ןעוועג זיא סָאװ ,גנוגעוװַאב-המחלמ-יטנַא

 ,םזירַאצ רעד ןלַאפעג זיא דנַאלסור ןיא ,1917 רָאי סָאד ןעמוקעג זיא'ס

 יד ךיוא ייז ןשיווצ ,דנַאלסור ןייק קירוצ ןלייא ןטנַארגימע ערענָאיצולָאװער
 ערעדנַא ןוא ברַאפלעמיה רעדירב יד ,רעטלַא קַאזיא ןוא רָאטקיװ רעדירב
 ןוא םולח סיוא ןרָאװעג זיא ןרענָאיצולָאװער תורוד ןופ םולח רעד .ןטסידנוב

 ,טעטילַאער ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז
 ,גנוריפנָא רעשידנוב רעד ןופ תושר ןיא ךיז טלעטש ברַאפלעמיה םעס

 טרעוװ ןוא ןצניװָארּפ-ברעמ-ןופצ יד ןיא ןטעברַא וצ טמיטשַאב טרעוו רע
 ,טײנַאב יו טרעוו ןילַא רע .טעטימָאק-טנגעג ןקידברעמ:ןופצ ןופ דילגטימ ַא

 ןוא טעטש יד ןיא ןעגנולמַאזרַאפ-סקלָאפ עסיורג יד ףיױא סעדער ענייז
 -סיינַאב ןוא טרעטסײגַאב ןיילַא זיא רע .גנואווש רעמ ןעמוקַאב ךעלטעטש
 ןופ טפול עיירפ יד ןיירַא ךיז ןיא ןעמעטָא עכלעוו ,רערעהוצ ענייז טרעט

 ,םישזער ןשירַאצ ןעמַאזיורג ןופ ןרָאװעג רוטּפ זיא סָאװ ,דנַאל ןטײרפַאב

 יד ןוא עיצולָאװער רעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד םלוע ןרַאפ טלקיװטנַא רע
 ןוא ענײמעגלַא ןעמעלבָארּפ -- ייז וצ טמענרַאפ דנוב רעד סָאװ ,גנולעטש
 .עשידיי לעיצעּפס

 םעס רעד .ברַאפלעמיה םעס סלַא ךָאנ רע טרירוגיפ טייצ עטשרע יד

 םלוע ןשידיי םוצ ןוא סעדער עכעלמיטסקלָאפ ענייז וצ טשינ רעבָא ךיז טסַאּפ
 רע טמענ .ןרעה םיא ןעמוק סָאװ ,ךעלטעטש ןוא טעטש עשיסור:סייוו יד ןופ
 לשרעה ןריובעג טרעװ סע ןוא םענייז ןעמָאנ ןטייווצ םעד סַאּפַאז ןופ סױרַא
 -וא ןופ רעטרע עקינייא ןיא ךיוא ןוא דנַאלסור-סייו ןיא .ברַאפלעמיה

 ןטיירב ןשיוװצ ךיוה רעייז ןענַאטשעג רענדער ַא יו םש ןייז זיא עניַארק
 ערענָאיצולָאװער ןופ רעגניז רעטונ ַא ןעוװעג ךיוא זיא רע ,בגַא .,םלוע
 .טכַאמעג טבילַאב רעמ ךָאנ םיא טָאה סָאד ןוא רעדיל-סקלָאפ ןוא



 "-סיוא ךיז ןוא שטנעמ רעקידנטכַארט ַא ןעוועג זיא ברַאפלעמיה לשרעה
 םיא טָאה סָאװ ,לווייפ רעדורב רערעטלע ןייז .ןעגנוניימ ענעגייא טעברַאעג

 טָאה ,סעקיװעשלָאב יד וצ קעװַא זיא ,ןרָאי ערעגניי יד ןיא ןעוועג עיּפשמ
 ,תונברק עטשרע יד ןשיװצ ןעוועג זיא ןוא ןטמַא עקיטכיוו ייז ייב ןעמונרַאפ
 ,םזיקצָארט ןיא עטקידלושַאב סלא ןעגנערבמוא ןסייהעג טָאה ןילַאטס סָאװ

 טשינ ןוא טסילַאיצָאס רעשיטַארקַאמעד ַא ןבילבעג ןוא ןעוועג זיא לשרעה

 רעייז ןיא ןבָאה סָאװ ,יד טימ תורשּפ עלעיּפיצנירּפ ףיוא ןייגנייא טלָאװעג
 -יירפ עטפמעקעגסיוא יד קלָאפ םייב טביורעגוצ זיולב טשינ טײקיריג-טכַאמ
 םזינַאמוה ןופ טלַאהניא ןכעלטנזעוו םעד סיפ יד טימ ןטערטעג ךיוא רָאנ ,טייה

 םזיוװעשלָאב םוצ טפַאשרענגעק רענעכָארּפשעגסיױא ןייז טימ ,םזילַאיצָאס ןוא

 רעד רעטנוא קיטעט ןייז ןוא ןביילב וצ רעטייוו ןעוועג ךעלגעממוא םיא זיא

 -טעּפש ןוא דנַאלסור טזָאלרַאפ רע .הלשממ רעשיטסיװעשלָאב-שירָאטַאטקיד

 .ןליוּפ ןייק קירוצ רָאי 11 ךָאנ רע טמוק 1918 רעמוז

 א
 לא לא

 ,גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא ןדייר טרעהעג םיא ךיא בָאה לָאמ עטשרע סָאד

 רעדילגטימ ןופ ןעוועג זיא גנולמַאזרַאפ יד .דנוב ןופ ייליבוי ןקירָאי-21 םוצ

 -רַא-יוב ןופ ןוא רעטעברַא-לַאטעמ ןופ ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ
 רענייש ַא .ןעוועג טלַא טשינ רָאי קיסיירד ןייק טלָאמעד ךָאנ זיא רע .רעטעב
 םָארטש ַא -- ליומ זיפ ,רָאה עקיברַאפ-דלָאג ,עטכידעג ּפָאק ַא טימ ליבסנַאמ

 .רעטרעוו עסייה

 דנוב ןגעוו ףירגַאב ןטוג ַא ןפַאש טנעקעג ךיז ןעמ טָאה עדער ןייז ןופ
 ַא טַאהעג טלַאמעד טָאה ןליוּפ ןיא דנוב רעד .אפוג רענדער ןגעוו ךיוא ןוא

 -עמ רימידַאלװ .רענדער עקיסַאלק-טשרע עכעלטע ןוא עטוג לָאצ ערעסערג

 ןעוועג ןענייז סעדער ענייז .רעלטסניק ַא -- רָאטַארָא ןַא ןעוועג זיא םעד

 עקיטרַאפ ןעוועג ןענייז ייז .ןעקנַאדעג עטרילומרָאפ רָאלק טימ ןייש קיטסיײיג

 יד .ןבעגוצוצ רעדָא ןעמענוצּפָארַא טשינ טרָאװ ַא ,קורד םוצ טיירג ,ןעייסע

 -םערק םנה ,ןייטשנעטכיל לארשי ןופ רעֶדָא שטיװעלַאכימ שינייב ןופ סעדער
 ַא ןפורעגנָא טלָאוװ'כ סָאװ ,חסונ ַא ןופ ןעוועג ןענייז ,גנואווש טימ ןוא עקיט

 רעד טָאה רענדער-סקלָאפ רעסיורג ַא יו טמשעג .ןכעלטפַאשנסיװ-רעלוּפָאּפ

 למהרבא -- ןפורעג םיא טָאה'מ יו רעדָא םיובנעזָאר םהרבא רעוט רעשידנוב
 ןעוו ,טלָאמעד דָארג ,1918 טסוגױא ןיא ןברָאטשעג זיא רע) רעקירטש
 לשרעה .ערעדנַא ךָאנ ןעוועג ןענייז'ס .(דנַאלסור ןופ ןעמוקעג זיא לשרעה
 ןייז קורדסיוא םוצ טגנערבעג טָאה סָאװ ,חסונ ןייז ןיא ,שרעדנַא טדערעג טָאה

 ,טייקכעלנעזרעּפ ןייז ,רעטקַארַאכ

 "מוא ןיא ןרָאװעג טקיטעטשַאב רעטעּפש זיא קורדנייא רעטשרע רעד
 ןרָאי עקידרעטייו יד ןיא טָאה רע סָאװ ,ןטַארעפער ןוא סעדער עקילַאצ
 ןוא סעדער ענייז ןופ טײקיטרַאנגיײא יד ןענַאטשַאב זיא סָאװ ןיא ,ןטלַאהעג
 טָאה רע .ןח רעכעלמיטסקלָאפ ַא טבעוװשעג ייז ףיוא טָאה םדוק ?ןטַארעּפער
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 רעטרעוו ענייז .ךעלטרעוו-סקלָאפ ןוא רעטרעוו-סקלָאפ ןופ וצוא ןַא טגָאמרַאפ

 ןבעל-סקלָאפ ןופ רענעק רעטוג ַא .יוט ןשירפ ַא טימ טכױהַאב ןעוועג ןענייז

 ןופ ןטעטילַאער יד טימ טרירעּפָא רע טָאה ,רעטקַארַאכ-סקלָאפ ןופ ןוא

 אלימב ,דנוב ןיא וויטקַא ןעװעג ןיוש רע זיא רָאי 14 וצ ,ןבעל-סקלָאפ

 .םידומיל עשידיי-שיפיצעּפס יד ייב טגנערברַאפ טייצ ליפוצ טשינ רע טָאה

 טנרעלעג טָאה רע סָאװ ןוא .ןורכז ןטוג-ןטלעז ַא טגָאמרַאפ רעבָא טָאה רע

 ,טקנעדעג רע טָאה ,ןרָאי עגנוי יד ןיא

 יו ןענייז םירפס עשידי ערעטעּפש יד ןוא דומלת רעד ,ך"נת רעד

 סָאװ יד .ןעלקיטרַא יילרעלכ ןעניפעג טרָאד ןעק'מ --- סרָאטס-טנעמטרַאּפעד

 "כרָאהעג ,םיתרשמ-רצוי ענייז ןוא רעסייק ןרַאפ הענכה טקידייּפעג ןבָאה

 ןבָאה םיסחוימ ןוא עכייר ,עקיטכעמ יד רַאפ ץרא-ךרד ,תוכלמ רַאפ טײקמַאז

 ערעייז רַאפ רַאּפשנָא ןַא םירפס עשידיי יד ןיא ןעניפעג טנעקעג טכייל ץנַאג

 רעייז ןיא ןעוועג טשינ ןענייז סָאװ ,םיקוסּפ יד ןגיוושרַאפ ןבָאה ייז ,דייר

 ַא רַאפ ,"ןדיי רַאפ טוג; ןעוועג זיא'ס יװ טשטייטעג ןבָאה ייז רעדָא טסייג

 ןיירַא זיא לשרעה ןעוו ,רָאי םעד ןיא דָארג .ךיז טײטשרַאפ ,ןדיי ןימ ןסיוועג

 ןטלַאהעגּפָא ,םינבר ןופ רָאפנעמַאזוצ-טלעוו ַא טָאה ,2 רָאי ןיא ,דנוב ןיא

 ןוא ןרענָאיצולָאװער עשידיי יד ןגעק עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא ,עקָארק ןיא

 וצ הווצמ ַא זיא'ס זַא ,ןזיועגפיוא וליּפַא ןבָאה םינבר ענעעזעגנָא עקינייא

 .ןרענָאיצולָאװער עשידיי יד ןעגנוריגער יד ןבעגסױרַא ןוא ןרסמ

 םיקוסּפ ענעגיװשרַאפ יד טגנערבעגסױרַא לשרעה טָאה סעדער ענייז ןיא

 יטַאנַאפ עמורפ .רעגייטש ןייז ףיוא טשטייטעג -- ענעגיוװשרַאפ-טשינ יד ןוא

 ןבָאה ,ןעגנולמַאזרַאפ-סקלָאפ עסיורג יד ףיוא טרעהעג םיא ןבָאה סָאװ ,רעק

 ןלַאװ יד ייב זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג ןענייז ןוא ןייצ יד טימ טצירקעג

 -עטניא-סקלָאּפ יד ןוא רעטעברַא יד .ןעמיטש טשינ דנוב ןרַאפ ןעמ ףרַאד

 "יַּפַא עגייז ןופ ,דייר עפרַאש ןוא עגולק ענייז ןופ ןלָאװקעגנָא ןבָאה ץנעגיל

 טלעפעג טשינ ךיוא ןבָאה'ס ןוא .ןעגנורעלקפיוא ןוא ןעגנושטייט עשיסרוק

 רקיע שרדמה אל :טגָאזעג לכיימש ַא טימ ןבָאה סָאװ ,ןדיי עגולק ,עמורפ

 יז סָאװ רָאנ ,ןשטייט ןטסידנוב יד סָאװ קיטכיו טשינ -- השעמה אלא

 ...ןעוט

 םיא טָאה'מ .לױּפ ןיא רבד םש ַא ןרָאװעג זיא ברַאפלעמיה לשרעה

 ,טכוזַאב טָאה רע סָאװ ,ךעלטעטש ןוא טעטש לָאצ רעסיורג ַא ןיא טנעקעג

 טרעדלישעג 1919 רָאי ןיא רע טָאה ייז ןופ לייט ַא .דנוב ןופ חילש ַא יװ

 "נוב רעד ןיא רע טָאה ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא .עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא

 ןיא רע .םינינע עלענָאיסעּפָארּפ ןגעו ןבירשעג לָאמ ליפ עסערּפ רעשיד

 רעלענָאיסעּפָארּפ ַא יװ ןוא דנוב ןופ רעוט רעשיטילָאּפ ַא יו קיטעט ןעוועג

 -לַארטנעצ ןופ דילגטימ ַא ןעועג רע זיא 1920-1919 רָאי םעד ןיא ,רעוט

 רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב 1929 ןופ ןוא ןלױּפ ןיא דנוב ןופ טעטימָאק

 ,רָאי 20 ךשמב .טעטימָאק-לַארטנעצ ןיא רעטערטרַאפ ַא -- המחלמ-טלעוו

 .דתב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג רע זיא ,9
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 עשרַאװ ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ סנרּפ סלַא טלייוועג לָאמ 2 םיא טָאה'מ
 ,טַאר-טָאטש רעװעשרַאװ ןופ ןַאמטַאר סלַא -- 1938 רעבמעצעד ןיא ןוא

 ןעועג רָאי קילטנעצ ייוצ בורק ברַאפלעמיה לשרעה זיא 1920 ןופ
 ןופ -- עשרַאװ ןיא ןייארַאפ-רעטעברַא ןשידיי ןטסערג ןופ רַאטערקעס רעד
 ןייז ןעוועג זיא טרָאד .רעטעברַא-דײלקַאב יד ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ
 רעטנזױט ןופ עיצַאזינַאגרָא ןַא ןעװעג זיא סָאד .טעברַא עכעלגעט-גָאט
 ,ןטַאטשקרעװ רעטרעדנוה ןיא ןפרָאװעצ ,ןכַאפ רעקילטנעצ ןוא רעדילגטימ

 עלַאמרָאנ יד ֹוצ .טַאהעג יז טָאה ןעמעלבָארּפ עניילק ןוא עסיורג רועיש ַא ןָא

 ,ןכַאפ-לדָאנ יד ןיא בצמ םעד ןופ טמַאטשעג ןבָאה סָאװ ,ןגָאטיײװ ןוא תורצ

 סָאװ ,עיציזָאּפָא רעשיטסינומָאק רעד טימ ןטקילפנָאק יד ןעמוקעגוצ ןענייז
 םיא רעדָא ןייארַאפ םעד ןשרעהַאב וצ ןעלטימ עלַא טימ טבערטשעג טָאה
 ץעכלעוו ,ןטסידנוב-רעטעברַא לָאצ ַא טַאהעג טָאה ןייארַאפ רעד .ןכערבעצ
 טריפעג ןוא טיובעג םיא ןבָאה ייז ןוא רעוט עקיליוויירפ עטוג ןעוועג ןענייז
 ,לשרעה ןעוועג רעבָא זיא רוגיפ עלַארטנעצ יד .סמערוטש עטסערג יד ןיא
 ןיא רעטעברַא:דײלקַאב עשידיי יד רַאפ ןטסנידרַאפ עסיורג טָאה רעכלעוו
 רעטנזיוט יד ןופ רעריפ ןרַאפ טכַארטַאב םיא ןעמ טָאה טכער טימ .עשרַאװ
 ךיז טָאה ייז ןופ טייהרעמ עסיורג יד .עשרַאװ ןיא רעטעברַא-לדָאנ עשידיי
 רדסכ ןבָאה ןטסינומָאק יד סָאװ ,עצעה רעד ןופ ןקריװַאב טזָאלעג טשינ
 .טפַאשביל ןוא יורטוצ רעייז טקנעשעג םיא ןוא םיא ןגעק טריפעג

 ,רעטעברַא:דײלקַאב ןופ ןייארַאפ ןיא טייקיטעט ןייז טימ תוכייש ןיא
 קילעפוצ ןיב'כ ןכלעוו ןופ ,דָאזיּפע ןשיגַארט ןייא ןענָאמרעד ָאד ךיא לעװ
 רעד רַטפ זיא רעטעברַא-דײלקַאב יד ןופ ןייארַאפ רעד .תודע ןַא ןעוועג

 -עפָארּפ טָאה לשרעה .גיוא ןיא ןרָאד ַא יו ןעוועג ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק
 שיטילָאּפ .רעדילגטימ ערעדנַא עלַא יװ ױזַא ןטסינומָאק טנידַאב לענָאיס
 ןלױּפ ןופ ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד .טפמעקַאב ףרַאש ייז רע טָאה רעבָא
 ַא ןעװעג זיא ןוא טיײקיגנעהּפָאמוא ריא ןריולרַאפ טַאהעג גנַאל ןיוש טָאה
 ןרַאסימָאק ענייז ןוא ןענילַאטס ןופ טנעה יד ןיא גייצעג םַאזכרָאהעג ,דנילב
 רעד וצ ןעמוק סרעלטיה ברע ,ןרָאי רעקיסיירד עטשרע יד ןיא .,ןטנעגַא ןוא
 -ַאיצָאס-יטנַא יד טקרַאטשרַאפ טַארַאּפַא-ןרעטנימָאק סנילַאטס טָאה ,טכַאמ
 ןעװעג רָאנ זיא'ס ואוו ,ןעײר-רעטעברַא יד ןטלָאּפשעג ,עצעה עשיטסיל
 -ַאק עשידיי .ןדָאטעמ-וא.פ.ג ןטסילַאיצָאס ןגעק טדנעװעגנָא ןוא ךעלגעמ
 -ייא ןטסקרַאטש ןטימ ןוא ןצלַאזוצרעביא ץלַא עבט ַא טַאהעג ןבָאה ןטסינומ

 ןבָאה'ס .בַאטש ןשיטסינומָאק ןופ סעיצקורטסניא יד טריפעגסיוא רעפ

 -עב םעד ןסָאשרעד ןבָאה ייז .ןטסידנוב ףיוא ןלַאפנָא ייר ַא ןבױהעגנָא ךיז

 -9פ 26 םעד ,רעטעּפש םישדח 3 טימ .ןַאמרעױנ םהרבא רעטעברַא-רעק

 ,רעטעברַא-דײלקַאב ףיוא ןלַאפנָא ייר ַא טריפעגסיוא ייז ןבָאה ,19232 רַאורב

 ,ברַאפלעמיה לשרעה ןעוועג ךיוא זיא עטעדנואוורַאפ טסנרע 5 יד ןשיווצ

 .רעסעמ ַא טימ ךעטש 3 ןוא ּפָאק ןרעביא ןזייא ןַא טימ ןעמוקַאב טָאה רע

 רע זיא ,רשוי רַאפ ליפעג ןקרַאטש ַא טימ שטנעמ רעטוג ַא רוטַאנ רעד ןופ

 ...סקָא ןשיטסינומָאק ןרַאפ ךוט עטיור ַא ןעוועג םזידנוב ןייז בילוצ
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 יד ףיוא ,סטכַאנ-וצ-גָאטײרפ ןעהעש-טנוװָא עירפ יד ןיא סע זיא ןעוועג

 ןעועג ןענייז ןסַאג עשידיי עטקעדַאב-טסָארפ טימ ,ענעטכױלַאב:ךַאװש

 עיצקַאדער רעד ןופ ןעגנַאגעגּפָארַא טלָאמעד ןיב'כ .ןשטנעמ קינייו רעייז

 ףיוא ?קניװ-רעטעברַא ןשידנוב םוצ 7 עיּפילָאװָאנ ףיוא גנוטייצ-סקלָאפ

 יד ףיוא טרַאװעגּפָא ןבָאה טעדנַאב-רעגעלש עשיטסינומָאק .,9 דזַאיעשזּפ

 טימ .ןטסידנוב ענלצנייא ,דזַאיעשזפ םוצ טריפעג ןבָאה סָאװ ,ןסַאג עטנָאנ

 ןבָאה ייז עכלעוו ,יִד טקיזמעצ ייז ןבָאה ןרעװלָאװער ןוא סרעסעמ ,סנזייא

 לטרעג ןרַאפ דזַאיעשזּפ ןפיוא ןבָאה ייז ןעוו ,ןעמוקעגנָא ןיב ךיא .טנעקעג

 ַא ףיא ןסָאשעג לקניו-רעטעברַא ןופ רעיט ןרַאפ ןוא רבח ַא ןכָאטשעצ

 -ַאפנֶא יד ןופ טכַאמרעביא רעד ןגעק זָאלפליה ןעוועג זיא'מ .רבח ןטייווצ

 -- רעטסעװש-ןקנַארק ַא ,עקטסידנוב עקידנעייגיײברַאפ-קילעפוצ א .רעל

 -גסײרצרַאה ַא טזָאלעגסױרַא טָאה --- ןעמָאנ-עילימַאפ ריא ןעוועג זיא קַאינָארַא

 "עג טָאה יירשעגסיוא רעד !טשינ טעגרַאה -- :יירשעג ןטלפייווצרַאפ ןקיד

 יו ןעזעגסיוא רימ טָאה ןוא ץילב רעקידגנולצולּפ ַא יו קורדנייא ןַא טכַאמ

 ןוא סרעסעמ יד טימ רעלַאּפנָא עשיטסינומָאק יד : תוטיש ייווצ .לָאבמיס ַא

 -- ףור רעד טמוק סע עכלעוו ןופ ,םירבח ענייז טימ לשרעה ןוא ,ןרעװלָאװער

 דיישרעטנוא ןיא ץנעסע עמַאס רעד סע זיא ,טליװ ריא ביוא !טשינ טעגרַאה

 ,ןטסינומָאק ןוא ןטסילַאיצָאס ןשיווצ

 ףיוא ןעוועג ךָאװ עדעי טעמכ ךיא ןיב ,1929-1919 ,רָאי 20 ךשמב

 טייהנגעלעג ַא טַאהעג ןוא דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ ןעגנוציז יד

 "יז יד ףיא .רעוט עשידנוב ןופ זיירק ןרעגנע ןַא ןיא ןעלשרעה ןרעה וצ

 עטסקיטרַאנדישרַאפ יד טלדנַאהַאב ןעמ טָאה טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ ןעגנוצ

 יד ןוא ןבעל סָאד טלגיּפשעגּפָא ךיז טָאה ייז ןיא .םינינע ןוא ןעמעלבָארּפ

 טפַאשרעּפרעק רעקידנריפנָא ,רעניילק רעד ןופ גנוציז רעד ףיוא .טייצ

 ןוא ןוויטָאמ יד ןטסָאמעג ןוא ןגיואוועג תוירחא רעטסערג רעד טימ ןעמ טָאה

 -טימ יד .סולשַאב ַא וצ ןעמוקעג זיא'מ רעדייא ןגעק ןוא רַאפ ןטנעמוגרַא

 רעקירָאיײגנַאל ַא טימ רעוט עטינעג ןעוועג ןענייז טעטימָאק ןופ רעדילג

 טַאהעג רע טָאה ,טדערעג טָאה לשרעה ןעוו ,קידנעטש ךָאד .גנורַאפרעד

 -ַאב וצ טייקיאעפ יד טַאהעג טָאה רע ,ןטגָאזעג ןיוש םוצ ןבעגוצוצ סעּפע

 טשינ לָאמנײק טָאה רע .טייז רענעעזעג טשינ ךָאנ ַא ןופ ןינע םעד ןקרעמ

 ,ךעלכעלפרעביוא ןוא קיטייזנייא ןייז טלָאװעג

 א

 עטשרע יד ןיא דלַאב .המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןכָארבעגסיױא זיא'ס

 ןסיורג ןטימ .עשרַאװ וצ טרעטנענרעד ךיז תולייחה עשטייד יד ןבָאה געט

 ןרעדנַאװ טזָאלעג ךיז ברַאפלעמיה לשרעה ךיוא טָאה םיטילּפ םָארטש

 ןופ ךמס ןפיוא .ענליוו ןייק ןעמוקעג זיא רע ןוא ןצניוװָארּפ-חרזמ יד וצ

 ,טָאטש יד ןעמונרַאפ דלַאב ײמרַא עשיטעווָאס יד טָאה ךַאמּפָא-רעלטיה-ןילַאטס

 ,דנַאלסור "?ַאקשוטַאמ , רעד בוח ַא קידלוש ןעוועג לשרעה זיא ,טסידנוב ַא יו

 עשירַאצ יד סָאװ ,סעצָארּפ םוצ טלעטשענוצ טשינ ךיז רע טָאה 1907 ןיא

 ןענייז רָאי 232 ענעפָאלעגּפָא יד רַאפ .טריפרַאפ םיא ןגעק טָאה גנוריגער
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 ,םישרוי-טכַאמ יד ןגעק דניז עיינ : ןטנעצָארּפ עשּפיה ןסקַאװעגנָא בוח ןפיוא

 6 םעד ."דנַאלסור עלעמַאמ, ןופ רעבָאה:טכַאמ עשיטסינומָאק יד ןגעק

 םיא ןבָאה ייז .ענליוו ןיא טריטסערַא .דיוק.1 יד םיא טָאה 1929 רעבָאטקָא

 7 ןוא עקיײליװ:טלַא ,קָאטסילַאיב ,ענליו ןופ סעמרוט יד ןיא ןטלַאהעג

 -רוט עשירַאצ יד ןיא םישדח 18 יד וצ .עדנַאגַארַאק ןופ רעגַאל ןיא םישדח

 1941 ןיא .תוסיפת עשיטעווָאס ןיא םישדח 22 ןעמוקעגוצ טציא ןענייז סעמ

 -עג טײרפַאב רעגריב עשיליוּפ רַאפ עיטסענמַא רעיז ןופ ךמס ןפיוא רע זיא

 ןעגנוגנידַאב עכעלשטנעממוא יד ןוא ןעגנושרָאפ-טכַאנ עכעלקערש יד .ןרָאװ

 ןעמוקעגסױרַא זיא רע .טריניאור ןעלשרעה ןבָאה תוסיפת עשיטעווָאס יד ןיא

 ,םירבח עכעלטע טשינ ןעו .שטנעמ רענעכָארבעצ ַא קיטסייג ןוא שיזיפ

 טלָאװ ,סיפ יד ףיוא ןלעטשקירוצ ךיז ןפלָאהעג ןוא ןפָארטעג םיא ןבָאה סָאװ

 .גנוּפעשסיוא ןוא רעגנוה ןופ סַאג ןיא ןעגנַאגעגסיױא רע

 זיא עליוויצ סעּפורג ןוא ײמרַא רעשילוּפ רעד ןופ ןעגנולײטּפָא טימ

 ןט1 םעד .דנַאלסור ןזָאלרַאפ וצ ,1942 טסוגיױא ןיא ,ןעגנולעג ןעלשרעה

 ,ןַארעהעט טָאטש-טּפױה רעשיסרעּפ רעד ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא רעבמעטּפעס

 -שג רע זיא 1942 רעבמעצעד ןיא .םישדח 15 עּפַאיק ןבילבעג זיא רע ּואוְו

 רעטייווצ רעד ןופ ףוס ןכָאנ זיב טבעלעג טָאה רע ואוו ,ביבא-לת ןייק ןעמוק

 ןוא ןברוח רעשידיי רעד טלינײּפעג קרַאטש םיא ןבָאה'ס .המחלמ-טלעוו

 ןוא ןַארעהעט ןופ ווירב ענייז .טייקיטעטמוא רענעגייא רעד ןופ ןרָאי יד

 ,ןייוועג ןוא רעצ טימ לופ ןענייז ביבא-לת

 ןָאמרעד'כ .עילימַאפ עטנָאנ ןייז ןריולרַאפ ךיוא רֶע טָאה ןברוח ןיא
 ןיא רעמוז טניואוועג טלָאמעד טָאה רע ,ןרָאי רעקיצנַאװצ עטשרע יד ךיז
 ןפָארטעג םיא בָאה'כ .ןעמוקעגניײרַא םיא וצ ךיא ןיב לָאמ רָאּפ ַא .קצָאװטָא

 -- לדיימ ַא ןוא לגניי ַא ,גניליווצ ןייז טימ ןליּפש ךיז עדנַארעװ רעד ףיוא
 ןוא טנעה יד ףיוא ןעמונעג ייז טָאה רע .רָאי 2-2 ןופ רעדניק עדנָאלב-לעה

 -ןיק ענעדלָאג עכלעזַא ןבָאה וצ הירב  ַאזַא ךָאנ זיא רעװ ,עז --- :טגָאזעג
 ,.רעטָאפ ןכעלקילג ַא ןופ דיירפ ענעסָאלּפעגרעביא ןעוװעג זיא סָאד ? רעד

 ןענָאילימ טימ סָאװ ,עבלעז סָאד ןעשעג זיא ייז טימ זַא ,טנַאעג רע טָאה טציא
 -כָאט יד .ןעמוקעגמוא ןענייז רעטומ רעייז ןוא רעדניק עדייב) ןדיי ערעדנַא
 -עג ,1942 רעמוז ,ףוס ןזיב המחלמ-טלעװו רעטייוצ רעד תעב טָאה רעט

 רימידַאלװ ןופ ןעמָאנ ןפיוא עירָאטַאנַאס-רעדניק רעשידנוב רעד ןיא טעברַא
 ,ןישעזדעימ ןיא םעדעמ

 ,ןתאלוח ןוא ןשינרעטַאמ ןופ טּפעשעגסיױא ,טלפייווצרַאפ ןעוועג זיא רע
 סָאװ ,עדער ַא ןיא .ןביולג ןייז ןופ םירקיע יד ןיא טרעטישרעד טשינ רעבָא

 ןופ ייליבוי םוצ 1944 רעבָאטקָא 9 םעד ביבא-לת ןיא ןטלַאהעג טָאה רע
 : טגָאזעג רע טָאה ,דנוב

 -עלטנגייא רעד ןופ גנומָאקלופרַאפ ןוא גנוקידנערַאֿפ יד זיא דנוב רעד,

 -תיחת רעטסכעלרעדנואוו ןוא רעטצעל רעד -- גנוכַאװרעד רעשידיי רעכ
 גנואעזרָאפ יד ןרָאװעג םיוקמ זיא דנוב ןופ גנואײטשטנַא רעד טימ .םיתמה
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 -רַאפ ןבָאה רעיוב יד סָאװ ,ןייטש רעד) "הניּפ שארל חתיה םינובה וסאמ ןבא;

 ערעזנוא ,דנוב ןופ רעדנירג יד רָאנ; ,(ןייטשלקניוו רעד ןרָאװעג זיא ,טעטכַא

 ןעניז ןטסלדייא ןיא ןשטנעמ-סקלָאפ ןעוועג ןײלַא ןענייז עכלעוו ,ןרענָאיּפ

 -עג ןבָאה ,לַארגעטניא קלָאפ ןטימ ןוא קלָאפ ןיא טבעלעג ןוא טרָאװ ןופ

 רעשידיײ רעד ןופ תורצוא עכעלרעדנואוו ענעטלַאהַאב יד ןקעלּפטנַא טנעק

 -עש וצ ךיז ןסייר סָאװ ,תוחוכ עלעיצנעטָאּפ עקידנעלמירד יד ,המשנ-סקלָאפ

 ןגָאמרַאפ ייז לייו ,קורדסיוא םוצ ןעמוק טשינ ןענעק ןוא טַאט רעשירעפ

 סָאד ייז טָאה דנוב רעד .שינעטנעקרעדטסבלעז רעד ןופ טכיל סָאד טשינ

 ."גנוגעװַאב ןיא ןרָאװעג טזָאלעג ןענייז תוחוכ יד ןוא ןבעגעג טכיל

 ביבא-לת ןופ ןעמוקעג לשרעה ןזיא דווב ןיא ןביולג ןטסעפ ןייז טימ

 ןיא ךיז טקילײטַאב רע .ךיירקנַארפ ןוא עיגלעב -- עּפָאריײא-ברעמ ןיא
 -רָאָאק טלעװ םעד -- גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןופ םרָאפ עיינ יד ןפַאש
 זיב ױזַא .קרָאיוינ ןיא קיטעט רע זיא 1950 ןופ .דנוב ןופ טעטימָאק-ריגיד

 ןבעל ןופ געט עטצעל יד

 ץחַא טשינרַאג -- עטױט ןגעוו :טגָאז טרָאװכירּפש שינײטַאל טלַא ןַא
 רימ .תמא םעד ץוחַא טשינרָאג -- :ןגָאז וצ ןעוועג טלָאװ רעקיטכיר .סטוג
 תובצמ יד ףיוא זיולב ןוא -- ןבעל ןגעוו רָאנ ,טיוט ןגעוו טשינ ךָאד ןדייר
 תולעמ ענייז וצ לשרעה טָאה ,ןשטנעמ עלַא יװ ..,םיקידצ ןדיי עלַא ןענייז
 -יניל-דָארג ענייז וצ .ןטײקכַאװש ןוא תונורסח טַאהעג ךיוא ןטײקרַאטש ןוא
 .תוריתס טַאהעג ךיוא רע טָאה ןטייק

 ,ןבעל ןופ ןטײקלַאער יד רַאפ שינעדנעטשרַאֿפ רעפיט טימ שטנעמ ַא

 -רָא טימ שטנעמ ַא .טײקוויאַאנ עזָאד עשּפיה ַא טגָאמרַאפ ךיוא רע טָאה

 קירעהעג יוװ ןבעל ןגייא ןייז ןזיוװַאב טשינ רע טָאה ,ןטייקיאעפ עשירָאטַאזינַאג

 רעטפַאהבעל ןוא טנַאלַאט-רענדער ןסיורג ַא טימ שטנעמ ַא .,ןריזינַאגרָא וצ

 טשינ ןטפַאשנגײא עכעלריטַאנ עטשטנעבעג ענייז רע טָאה ,טפַארק-גנוקנעד

 -רעטעברא רעסיורג ַא ןרעוו וצ ןטפַאשנגיײא טאהעג טָאה רע .טריוויטלוק

 ,טלקיװטנַא גונעג טשינ ייז טָאה רע רעבָא ,רעריפ-סקלָאפ ןוא

 טנידעג שפנ-תריסמ טימ ןוא יירטעג לשרעה טָאה ,ןעוועג זיא רע יװ יוזַא

 ןשידיי ןופ גנואיײנַאב רעד רַאפ טעברַאעג ןוא טפַאשױעטעברַא רעשידיי רעד

 ץטלוב ַא ,ענעכָארּפשעגסיױא ןַא ןעוועג זיא ברַאפלעמיה לשרעה .ןבעל-סקלָאפ

 שטכישעג רעד ןיא ןוא דנוב ןופ ןָאעטנַאּפ ןיא ןיירַא טעוװ סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ

 ןשיגַארט ןוא ןשימרוטש רעזנוא ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ

 ,טרעדנוהרָאי

 ןופ טלַאטשעג ןייז טעוװ ,ןגיוא ערעזנוא ןפָא ןטלַאה ןלעװ רימ ןמז-לכ

 ןיא ןרירביוו גנַאל ךָאנ טעװ לוק ןייז ןוא ןדניוװשרַאפ טשינ קילב רעזנוא

 . . . רעצרעה ערעזנוא

 ץרעה .ש י



 ןַארּפַאש (ןַאטַאנ) ןמחנ

 -עג -- ןליּפ-שיסור ,עשרַאװ ןיא 1892 ץרעמ ןט17 םעד ןריובעג

 ,קרָאי-וינ ןיא 1962 יַאמ ןט4 םעד ןברָאטש

 טימ םיבורק ןעוװעג החּפשמ סרעטָאפ םעד .הנח ןוא לרעב ןופ ןוז

 -עג ןבָאה סָאװ ,סכירלוא עכייר יד

 ,וָאבישזג ץַאלּפ ןפיוא רעזייה טַאה

 -ַאב רעד ןענופעג ךיז טָאה'ס ואוו

 -ָאפ רעד .רַאזַאב-ךירלוא רעטמיר

 -ַאּפ-קַאּפ טימ טלדנַאהעג טָאה רעט

 טנעסַאקניא ןַא ןעוועג רעטעּפש ,ריּפ
 ןמחנ .קנַאב רעוויטַארעּפָאַאק ַא ןופ

 םיא ןעמ טָאה גנוגעווַאב רעד ןיא)
 ךשמב טָאה (ןַאטַאנ ןפורעג רעטעּפש

 ןיא טנרעלעג ,הווצמ-רב זיב ,רָאי 8

 עטָאּפַאק עגנַאל ַא ןגָארטעג ,רדח ַא

 ןעוועג זיא רע .לטיה שידיי ַא ןוא

 רעד בילוצ .רעדניק 9 ןופ רענייא

 לגניי ןופ טייקיאעפ ןוא הדמתה

 טלָאװעג רעטָאפ רעמורפ רעד טָאה

 ,גנואיצרעד רעשידיי רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ געװ ןפיוא ןריפ רעטייוו םיא

 טזָאלעגסױא .בר ַא ןרעוװ לָאז ןוז ןייז זַא ,ןעוועג זיא םיורט סרעטָאפ םעד

 רעכעלטלעװ וצ ןעמונעג ךיז ןמחנ טָאה סיילפ טימ .שרעדנַא ךיז טָאה

 .יקסגירק סונגַאמ ןופ עיזַאנמיג ןסַאלק 8 טקידנעעג ןוא גנודליב

 עזעיטַארקָאמעד-לַאיצָאס ַא ןרָאװעג ןפַאשעג עשרַאװ ןיא זיא 1910 םורַא

 -עג ןענייז סָאװ ,רעליש רקיעב טרעהעג ןבָאה ריא וצ .עיצַאזינַאגרָא-טנגוי

 ךיירגינעק ןופ עיטַארקָאמעדילַאיצַאס רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןעוו

 טימ טקינייארַאפ ךיז יז טָאה רעטעּפש רָאי ַא ךרעב טימ .עטיל ןוא ןליופ

 זיא סָאװ ,טנגוי-רעטעברַא רעשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשיטסילַאיצָאס ַא

 רעליש ןופ עיצַאזינַאגרָא עיינ יד .דנוב ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןעוועג

 עיצַאזינַאגרָא-טנגוי .ד.ס ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב טָאה טנגוי-רעטעברַא ןוא

 ןַא ףיוא .רעוט ןוא רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןַארּפַאש .טפנוקוצ

 יד טָאה 1912 ץרעמ ןט17 םעד ,רעוט עוװיטקַא יד ןופ םוקפיונוצ ןלַאגעלמוא

 11 .סעטרבח ןוא םירבח 23 טריטסערַא ,הריסמ ַא טול ,יײצילָאּפ עשירַאצ
 םישדח 22 טריטסערַא ןטלַאהעג ןעמ טָאה ,ןַארפַאש ךיוא ייז ןשיווצ ,ןָאזרעּפ

 ,עמרוט רָאי עכעלטע וצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןענייז ייז ואוו ,סעצָארּפ ןזיב

 עשזמָאל ,עשרַאװ ןופ סעמרוט יד ןיא טכַאמשעג ןַארּפַאש טָאה רָאי 3 רעביא

 ,עגולַאק ןוא
 ןוא רענעיײל ַא ןעוועג ןַארּפַאש ןַאטַאנ ןיא טיוט ןזיב ןבעל ץנַאג ןייז

 טכַארטעגכרוד ,טרידוטש רָאנ ,טנעילעג םתס טשינ טָאה רע .רענרעל
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 .טקַאפ רעקיזָאד רעד זיא םיא רַאפ שיטסירעטקַארַאכ .טריטָאנרַאפ ןוא

 רעד ףיוא טייצ ַא טזָאלעגסױרַא טַאהעג םיא טָאה'מ ןעוו ,סעצָארּפ ןכָאנ
 ןיא ,לייטרוא ןופ טשער יד ןציזּפָא ןייג טפרַאדעג ךָאנ טָאה רע ןוא יירפ

 רָאסעּפָארּפ טסילַאיצָאס ןוא ןטנרעלעג ןשילױּפ ןטמירַאב םוצ קעװַא רע
 רע ױזַא יו ,ןעגנוזייונָא ןוא ןַאלּפ ַא םיא ןטעבעג ןוא יקציווישזק קיוודיל

 ,םירבח יד .םוידוטש ןקידרעטייו ןרַאפ עמרוט ןיא טייצ ןייז ןצונסיוא לָאז

 -רעד רעטעּפש ןבָאה ,עמרוט ןיא ןרָאי ענעי ןסעזעג םיא טימ ןענייז סָאװ

 ןעמונרַאפ ןעוועג טכַאנ ןוא גָאט זיא ןַארפַאש יװ ,ןטָאדקענַא ענעדישרַאפ טלייצ

 טימ םעד בילוצ ןבָאה ןטנַאטסערַא יד סָאװ ,ןסַאּפש יד ןוא רעכיב ענייז טימ

 ,ןבירטעג םיא
 -ַאב ךָאנ 1915 ןיא ןַאטַאנ טָאה ,דנַאלסור ןיא ףיט ,עגולַאק ןטייוו ןופ

 ןעמונרַאפ ןבָאה תולייח עשטייד יד רעדייא עשרַאװ ןייק ןעמוקוצמײהַא ןזיוו

 ייא ליפ רע טָאה ,רעמַאקילצנייא ןַא ןיא ךיוא גנַאל ,עמרוט ןיא .טָאטש יד
 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא טנעגילעטניא ןשידיי ַא ןופ טרָא ןגעוו טכַארטעגרעב

 ךיוא רע טָאה ןרענַאיּפטפנוקוצ יד ןופ בור רעסיירג רעד יוװ .גנוגעוװַאב

 -רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא זיא טרָא ןייז זַא ,טרידיצעד ןסָאלשטנַא ןוא טסעפ

 רענייא טגָאזעג רע טָאה ,ןעמוקעגמײהַא זיא רע תעב .דנוב ןיא ,גנוגעוװַאב
 וד ןעװאע :.ל.פיק.ד.ס ןיא וויטקַא ןעוועג ןיא סָאװ ,רעטסעווש ענייז ןופ
 טניימ סע סָאװ ןענַאטשרַאפ ךיוא וטסלָאװ ,טרָא ןיימ ףיוא ןסעזעג טסלָאװ

 ."ףקטסידנוב ַא ןרָאװעג טסלָאװ ןוא דיי ַא ןייז ֹוצ

 -רעביא ןוא .ל.פ.ק.ד.ס ןופ עיגָאלָאעדיא רעד ןופ ןיײגקעװַא ןייז ןגעוו

 ,לָאמ עטשרע סָאד םיא ןופ ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא םזידנוב םוצ גנַאג
 טכַאמ עשיסור יד ןביירטרַאפ ןכָאנ טייצ עצרוק ַא .ןעזעג םיא בָאה ךיא סָאװ

 ןיא גנולמַאזרַאפ עכעלטנפע ןַא עשרַאװ ןיא טנדרַאעגניא דנוב רעד טָאה
 ןַארפַאש ןַאטַאנ ןעוועג זיא רענדער-טּפיוה רעד .סַאג עקישזד ףיוא לַאז ַא
 -עברַא רעד ןופ ןבַאגפיוא יד ןוא עגַאל עיינ יד טרעדלישעג טָאה רעכלעוו
 יכדרמ ןטסיכרַאנַא יד ןופ רעוט רעד טרינָאּפָא ןבָאה םיא .טפַאשרעט
 ,עדער רעטשרע ןייז ןיא ,רעירפ ..ל.פ.ק.ך.ס ןופ רענדער ַא ןוא רעטסוש
 םעד טכַאמעג ,ןַאמרעגניי רעקנַאלש ןוא רעכיוה ,רעטעדיילקעג-ןייפ רעד טָאה

 רעפטנע ןייז ןיא ,רערעהוצ-ןטנעדוטס רַאפ רָאטקעל ןטוג ַא ןופ קורדנייא
 ,טסימעלָאּפ ןטנכייצעגסױא ןַא רַאפ טקעלּפטנַא ךיז ךיוא ןַארּפַאש טָאה

 -עג ןוא ןטנענָאּפָא ענייז טרעפטנעעגּפָא רע טָאה ףרַאש רעבָא לערוטלוק
 ,טסיכרַאנַא ןופ הנעט רעד ףיוא .ןרעה וצ םיא רעגנעהנָא ערעייז ןעגנואווצ
 סָאװ רעטעברַא עשידיי יד רַאפ "שטנעמ רעדמערפ/, ַא זיא ןַארפַאש זַא
 טָאה'מ סָאװרַאפ טרעדלישעג שיטַאמַארד רע טָאה ,לָאמ ןטשרע םוצ םיא ןעעז
 -עג ןבָאה ייז לייו ,ןעזעג טשינ טציא-זיב םירבח עטנָאנ ענייז ןוא םיא
 -סקורדנייא רע טָאה טנענָאּפָא ןטייוצ םעד .תוסיפת עשירַאצ יד ןיא טכַאמש
 זיא ןטנעגילעטניא ןוא רעטעברַא עשידיי רַאפ סָאװרַאפ טרעלקעגפיוא לופ

 ןופ ןעייר יד ןיא ןפמעק ןפרַאד ייז זַא ןוא .ל.פ.ק.ד.ס ןיא טרָא ןייק טשינ
 .דנוב
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 ןדנוברַאפ גנע ןעוועג ןַארפַאש ןַאטַאנ זיא ןבעל ןקידרעטייוו ןייז ןיא

 רעביירש ,רענדער ַא יװ טנידעג ריא טָאה רע .גנוגעווַאב רעשידנוב רעד טימ

 ןיא ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעד ןיא ןעוועג רע זיא קיטעט  .רָאטַאזינַאגרָא ןוא

 ,גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא ןוא ײטרַאּפ רעד

 טנַאקַאב ןרָאװעג רע זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא

 "יל ןוא עלעוטקַא ,עכעלטפַאשנסיװ ףיוא ןטַארעּפער עכעלטנפע ענייז ךרוד

 ןוא טעטש ייר ַא ןוא עשרַאװ ןיא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,סעמעט עשירַארעט

 "עג טּפָא ךיוא רע טָאה טלָאמעד .ץניװָארּפ רעשיליוּפ רעד ןופ ךעלטעטש

 לירּפַא 8 םעד .ןעגַארפ-סנעבעל טַאלבנכָאװ ןשידנוב ןיא ןעלקיטרַא טקורד

 -עגנָא 10 עשרַאװ ןיא טריטסערַא טכַאמ-עיצַאּפוקָא עשטייד יד טָאה 7

 8 ךשמב .ייז ןופ רענייא ןעוועג זיא ןַארּפַאש ןוא רעוט עשידנוב ענעעז

 ןיא ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק עשטייד יד ןיא ןטלַאהעג ייז ןעמ טָאה םישדח

 ,גרעבלעװַאה ןוא ןַאבוַאל ,ץישזעימלַאקס

 -לַארטנעצ ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג ןַארפַאש זיא רָאי קילטנעצ ַא בורק

 ןעוװעג זיא רע .ןלױּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעד ןופ טעטימָאק

 רעטשרע ריא סָאװ ,גנורעלקרעד-ןּפיצנירּפ ןוא טוטַאטס ןופ רבחמ רעד

 רעטייוצ רעד ןיא זיב .1919 רָאי ןיא ןעמונעגנָא טָאה רָאפנעמַאזוצ-דנַאל

 -ער יד ןופ רענייא ןעועג ךיוא רע זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ טפלעה

 ,עמיטש-דנעגוי עשיטסילַאיצָאס) עסערּפ-טנגוי רעשידנוב רעד ןופ ןרָאטקַאד

 -ָארב ןוא ןפורפיוא ןופ רבחמ ַא ןעוועג זיא רע .(ערעדנַא ןוא רעקעוו-טנגוי

 ןבעגעגסױרַא טָאה עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשידנוב יד סָאװ ,ןרוש

 רעטייווצ רעד ךָאנ ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןרָאי יד ןיא ןעוו

 -ַאב-רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןיא טָאה עיצולָאװער רעדנעלסור

 טיירטש רעשיאעדיא ןַא טועקַאלפעגרעדנַאנַאפ ךיז דנוב ןיא ךיוא ןוא גנוגעוו

 עצנַאג יד ןַאטַאנ זיא ,קיטקַאט ןוא קיטילָאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד ןגעוו

 ןוא ןדָאטעמ עשיטסינומָאק יד ןופ רענגעק רענעדישטנַא ןַא ןעוועג טייצ

 יד .םזילַאיצָאס ןשיטַארקָאמעד ןופ ןּפיצנירּפ יד טנעװקעסנַאק טקידייטרַאפ

 ,גנוגעװַאב רעד ןופ ןגייווצ עלַא ןיא טדנעוװעגנָא רע טָאה ןּפיצנירּפ עקיזָאד

 .קיטעט ןעוועג זיא רע עכלעוו ןיא

 ,ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ַא ןופ רעריפ ןייק ןעוועג טשינ זיא רע שטָאכ

 ןדנוברַאפ ןעװעג ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא טייצ עצנַאג יד טעמכ רע זיא

 -עשרַאװ ןיא טעברַאעגטימ טָאה רע .גנוגעווַאב רעלענַאיסעּפָארּפ רעד טימ

 רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןענייארַאפ .פָארּפ יד ןופ טַאר-לַארטנעצ רעוו

 םענײמעגלַא ןיא --- ?עדַאר; רעװעשרַאװ רעד ןיא ןטערטרַאפ ייז ךיוא ןוא

 -ייארַאפ .ּפָארּפ עלַא ןופ ץנַאטנעזערּפער יד ןעוועג זיא סָאװ ,טַאר-לַארטנעצ

 ןעועג רע זיא *עדַאר, רעד ןיא .עשידיי ןוא עשיליוּפ --- טָאטש ןיא ןענ

 טרפב ןוא ןגַארפ ענײמעגלַא ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ רעגָאז-טרָאװ רעד

 .ןעמעלבָארּפ עשידיי יד ןיא

 רַאפ ָארויב,; ןופ רעריפנָא סלַא ןעוועג זיא טעברַא עטסקיטכיוו ןייז

 ,םָארּפ ןופ טַאר-דנַאל םייב טריטסיזקע טָאה סָאװ ,?טעברַא ףױא טכער
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 ןגָאלּפ ערעווש יד ןופ ענייא ,ןליוּפ ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןענייארַאפ
 ,עיצַאנימירקסיד ןעוועג זיא ,ןטילעג ןבָאה רעטעברַא עשידיי עכלעוו ןופ
 ןבָאה עיצַאנימירקסיד עשידיי-יטנַא עקיזָאד יד .םזיטימעסיטנַא רעשימָאנָאקע
 -נוא עשיליוּפ יד ,ןטעטילַאּפיצינומ יד ,גנוריגער עשילױוּפ יד טריציטקַארּפ

 עשידיי לָאצ עשּפיה א -- ןעזסיוא טשינ לָאז'ס ענדָאמ יװ --- ןוא רעמענרעס
 עסיורג ַא טריפעג טָאה "טעברַא ףיוא טכער רַאפ ָארויב, יד .,ןטנַאקירבַאפ
 רעטרעדנוה .עיצַאנימירקסיד רעד ןגעק סעיצקַא ליפ ןוא עדנַאגַאּפָארּפ
 םעד ןכערבוצכרוד ידכ ,ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז ןצנעוורעטניא עשיטקַארּפ
 -נָא טָאה טייקיטעט רעקיטכיו רעד טימ .טעברַא רעשידיי יבגל טָאקיָאב
 ,ןַארפַאש ןַאטַאנ טריפעג

 לַאטרַאװק ןשידיי ןטסמירָא ןיא ןַארּפַאש זיא 1938 רעבמעצעד ןיא
 רעד ןופ רוביצ-חילש סלַא ןרָאװעג טלייוװעג (יקַאטס-עקזינ ןופ טנגעג)
 -עד רע זיא ,ןטסידנוב ערעדנַא 15 טימ ןעמַאזוצ .גנורעקלעפַאב רעשידיי
 ןופ ןַאמטַאר סלַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןלַאװ עשיטָאטש יד תעב טלָאמ
 ,טַאר-טָאטש רעװעשרַאװ

 -ןסַאמ ףיוא רענדער סלַא ןטערטעגסױרַא רעטייוו רע זיא קיטייצכיילג
 רע .טעטיזרעווינוא-סקלָאפ ןיא סעיצקעל ןטלַאהעג רעדָא ןעגנולמַאזרַאפ
 רעד ןיא רעדָא גנוטייצ-סקלָאפ רעשידנוב רעד ןיא ןבירשעג ךיוא סטָאה
 ןגעו רעדָא םינינע עשימָאנָאקע ענײמעגלַא ןגעו עסערּפ ֿבעלענָאיסעפָארּפ
 רַאפ סערעטניא ןייז .טעברַא רעשידיי ףיוא טָאקיָאב םעד ןגעק סעיצקַא יד
 רעשידנוב רעד ןיא ןעלקיטרַא ךיוא ןקורד וצ ןגיואווַאב םיא טָאה רוטַארעטיל
 יד ןעוועג זיא טעטילַאיצעּפס ערעדנוזַאב ןייז .ןטפירשנכָאװ עשירַארעטיל
 טָאה ןבירשעג .טנעקעג טנכייצעגסיוא טָאה רע סָאװ ,רוטַארעטיל עשיליוּפ
 ,יקסנַאירַאמ .נ :ןעמינָאדװעסּפ רעטנוא רעדָא ןעמָאנ םענעגייא ןייז רעטנוא רע
 -גָאט רעשיטקַארּפ ןיא ןוטרַאפ קידנעטש .ערעדנַא ןוא ןַאט .א .נ ,קַאלָאּפ .א
 ןצנַאגניא םיא לָאז יז זַא ,טזָאלעג טשינ ךָאד רע טָאה ,טעברַא רעכעלגעט
 ןופ טייהניואועג עטלַא ןייז ןטלַאהעגנָא רעטייו טָאה רע ,ןעגנילשרַאפ
 ,ערעדנַא ןענרעל ןוא ךיז ןענרעל -- ןענרעל ןוא ןענעייל

 חנותח רע טָאה ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא
 עקטסידנוב ןוא עקטסיטפנוקוצ ַא ןילַא .ךָאלב (עגייפ) עינַאפ טימ טַאהעג
 שרעה ןוא דוד רעדירב יד ,ןטסידנוב עוויטקַא יד ןופ רעטסעװש ַא ןוא
 ,(ןטסידנוב תורוד דנַאב ןטירד ןיא עז) ךָאלב

 רעבָא ,תורצ ערעװש טימ לופ ןעוועג זיא סָאװ ,ןבעל עקיזָאד סָאד
 שיטַאמַארד זיא ,החמש רעקיטסייג טימ לופ ןוא ןביוהרעד ךיוא קיטייצכיילג
 עשטייד-יצַאנ יד סָאװ ,סעבמָאב עטשרע יד ךרוד ןרָאװעג ןסירעגרעביא
 ןופ גנורעקלעפַאב רעליוויצ רעד ףיוא ןפרַאװ ןבױהעגנָא ןבָאה ןענַאלּפָארע
 עכעלטע ןיא .1939 רעבמעטּפעס ןט1 םעד .,טָאטש-טּפיױה רעשיליוּפ רעד
 ,עשרַאװ וצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה תולייח עשטייד יד ןעוו ,םורַא געט
 ןטימ םכסה ןיא ,ערעדנַא רעטנזיוט רעקילטנעצ טימ ןעמַאזוצ ןַאטַאנ טָאה
 עקידנרעטַאמ ךָאנ .טָאטש יד טזָאלרַאפ ,גנוריגער רעשילוּפ רעד ןופ ףור
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 טייצ א ןעוװעג זיא'ס .ענליוו ןייק ןרָאװעג לגלוגמ רע זיא ןעגנורעדנַאוװ
 (עשרַאו ןיא ןבילבעג זיא יז) יורפ ןייז ןופ ןסירעגּפָא ,ןייּפ ןוא טיונ ןופ

 טזמעג ךיז ןײלַא רע טָאה .(דרַאװדע-דוד) ןוז ןקיצנייא רעייז ןופ ןוא
 טשינ םיא ןלָאז "רעיײרפַאב, .מָאק יד ידכ ,ענווָאק ןוא ענליוו ןיא ןטלַאהַאב

 -ללכ ערעדנַא ןוא ןטסידנוב לָאצ עסיורג ַא טריטסערַא ןבָאה ייז יו ,ןריטסערַא

 ןגעו טַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןפירגַאב ענייז .םיטילּפ ןוא עקיטרָא ,רעוט
 טקיטעטשַאב ךַאפליפ טציא ןענייז ,סנטייוורעדנופ טכַאמ רעשיטעווָאס רעד

 זיא ףוס-לכ-ףוס .ןגיוא ענעגייא יד טימ ןעז ןופ ,טנָאנ רעד ןופ ןרָאװעג
 ןַאּפַאא ךרוד ןוא דנַאלסור-טעוװָאס ןופ ךיז ןגירקוצסיורַא ןעגנולעג םיא

 עכעלטע טימ זיא רע ןענַאװנופ ,עדַאנַאק ,לָאערטנָאמ ןייק 1941 ןיא ןעמוק

 ,קרָאי-וינ ןייק רעבירַא רעטעּפש רָאי

 זיא סָאװ ,יורפ ןייז וצ רעמַאזױרג ךס ַא ןעוועג רעבָא זיא לרוג רעד
 "זַאג יד ןיא ןרָאװעג טגנערבעגמוא ןדיי רעװעשרַאװ יד טימ ןעמַאזוצ
 ךָאנ ָאטעג רעװעשרַאו ןופ יז טָאה 1942 זיב .עקנילבערט ןופ ןרעמַאק

 טָאה ווירב ןדעי ןופ ןוא ןענַאטַאנ טימ טקַאטנָאק ןכעלטפירש ַא ןטלַאהעגנָא

 רענעגייא ריא-- רעדניק ייווצ יד ןופ לרוג ןבילוצ רעצ ריא ןגירשעגסױרַא
 ןעמַאזוצ ןענייז עכלעוו ,שרעה ,רעדורב ריא ןופ ןוז רעד ,קענָארב ןוא ןוז

 -ַאנ וצ ענליוו ןייק ץענערג יד ןײגרעבירַא ןלעװ םייב ןרָאװעג טריטסערַא
 -טלעו רעטשרע רעד ןופ בייהנָא ןיא ןעגנובעלרעביא ערעייז .ןענַאט

 רעטעּפש גָאט ַא ,עשרַאװ ןופ סיױרַא ןענייז ייז .ייסידא ןַא ןעוועג זיא המחלמ

 טּפַאכרַאפ ייז ןענייז געוו ןפיוא .םיא טימ ןפערט וצ ךיז ידכ ,ןענַאטַאנ ןופ

 ערעװוש ןוט וצ ךעלגניי יד ןעגנואווצעג ןבָאה סָאװ ,ןשטייד יד ןופ ןרָאװעג
 ןלױּפ רעביא טרעדנַאװעג ןוא ןשטייד יד ןופ ןפָאלטנַא ןענייז ייז ..טעברַא
 ןפרָאװרַאפ רעבָא ,עשרַאװ ןייק קירוצ ןעגנַאגעג ייז ןענייז שטירזעמ ןופ
 ןטפָאהַאב ךיז ךעלגניי יד ןבָאה רעדלעוו יד ןיא ,ץלעק ןייק שזַא ןרָאװעג
 ןטרָאד ןוא ָאד ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ײמרַא רעשילױוּפ רעד ןופ ךעלטשער טימ

 טפמעקעג ןוא סעיזיוויד עשטייד עטרעצנַאּפעג יד דנַאטשרעדיװ א טלעטשעג

 יד ןעוו ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ ייז ןענייז ךעלדנע .ייז טימ ןעמַאזוצ

 1940 בייהנָא .גנורעגַאלַאב רעד ךָאנ ןבעגעגרעטנוא ןיוש ךיז טָאה טָאטש
 "נערב ךעלגניי יד ןלָאז סָאװ ,"רעריפ, ייווצ טקישעג ענליוו ןופ ןַאטַאנ טָאה

 ענַאימשָא ןופ טנגעג ןיא ץענערג יד ןײגרעבירַא םייב ,עשרַאװ ןופ ןיהַא ןעג
 ןופ ןעמ טָאה ןעגנושרָאפסױא יד תעב .טריטסערַא ךעלגניי יד ןעמ טָאה
 .ןַארפַאש ןַאטַאנ ךיז טניפעג'ס ואוו ןגָאז ןלָאז ייז זַא ,טגנַאלרַאפ ייז

 זיא קענָארב םגה ,הסיפת רעשיטעווָאס רעד ןיא ןטלַאהעג ייז טָאה'מ
 ,עכעלטנגוי עדייב .רָאי 15 םיוק -- דוד ןוא רָאי 17 לכהיךס ןעוועג טלַא
 -רַאפ ןבָאה סעילימַאפ ערעייז) ןעמַאזוצ ןרָאװעג ןגיוצרעד ןענייז עכלעוו
 ףיוא ןבָאה ,טסייג ןשיטסילַאיצַאס-שידנוב ַא ןיא (הריד עתופתושב ַא ןעמונ
 ןוא ּפעלק יד טליפרעד תומשנ עטרַאצ ןוא טיוה רערַאבליפ רענעגייא רעד

 טרעהעג רעירפ ןבָאה סָאװ ,עדייב .םישזער ןשיטעװָאס ןופ טייקכעלשטנעממוא
 -- (.ס.מיָא:ס) טנגוי:רעליש רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשיטסילַאיצַאס רעד וצ
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 (דרַאװדע) דוד ןוז (עינַאפ) עגייפ יורפ

 פא שיטילָאּפ ןוא ךעלכַאז טנעקעג ןבָאה --- טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ לייט ַא

 טָאה ךָאלב קענָארב .ייז טימ ןוא ייז םורַא רָאפ טמוק סָאװ ,סָאד ןצַאש

 רעד .קלָאפ ןשידיי ןופ ןברוח םעד ןוא םרוטש-המחלמ םעד טבעלעגרעביא

 יד ןבעגעגרעביא טָאה'ס יװ .דוד ןרעגניי םוצ רעמַאזיורג ןעוועג זיא לרוג

 עכעלטע ענליוו ןייק ןעמוקעג (דוד) קעדע זיא עדלָאג עיפָאז .רד עקטסידנוב

 זיא רע .(1941 רעמוז) ןשטייד יד ךרוד טָאטש יד ןעמענרַאפ ןכָאנ געט

 רע זיא ,טכַאװשעגּפָא קרַאטש םגה .עמרוט ןופ סױרַא ןעוועג סָאװ-רונ

 "על החּפשמ רעד ןופ גרָאז ןוא החגשה רעד קנַאדַא ךיז וצ ןעמוקעג לענש

 םיא טימ טפָא טָאה עדלָאג עיּפָאז .רד .טניירפ סנַארּפַאש ןַאטַאנ ,ןַאמרעד

 רעבָא ,ָאטעג םעד ןריפנייא ןכָאנ טכוזַאב ךיוא םיא טָאה יז .ןּפָארטעג ךיז

 יז טָאה ,ןַאמרעדעל החּפשמ רעד וצ ןעמוקעג זיא יז ןעוו ,גָאט ןסיוועג ַא ןיא

 ןרָאװעג טגנערבעגמוא ךיוא זיא טלָאמעד .ןפָארטעג טשינ םענייק ןיוש

 ,דוד רעגניי רעד

 "עג קיטעט קרַאטש ןעװעג ןַארפַאש זיא 1945 -- 1941 ןרָאי יד ןיא

 רעד ןיא -- ןטרָאד ןעוועג רע זיא ןעקנַאדעג ענייז טימ םגה ,ךעלטפַאשלעז

 ןופ 1945 רָאי ןיא ןעמוקעג זיא רע ןיהואוו ,קרָאי-וינ ןיא .םייה רעטלַא

 יסקלָאפ ןשידיי ןופ רעצ ןסיורג םעד ךיז ןיא ןגָארטעג רע טָאה ,עדַאנַאק

 רעטיו טװאורּפעג רע טָאה ךָאד .ןברוח-עילימַאפ םענעגייא ןופ ןוא ןברוח
 טפעלטנפערַאפ ןוא ןבירשעג רע טָאה טייצ וצ טייצ ןופ .ויטקַא שידנוב ןייז

 ָאידַאו ןשידנוב ןפיוא סעדער ןטלַאהעג ןוא ,ןלַאנרושז ןיא ןעלקיטרַא

 רעמוז רע סָאה דנוב ןופ טעטימָאק-רינידרָאָאק ןופ תוחילש ןיא .םַארגָארּפ

 ַא ןטלַאהעג טרָאד ןוא עקירעמַא-םורד ןיא רעדנעל עכעלטע טכוזַאב 7
 ןוא ןבעל -עילימַאפ יײנ ַא ןבױהעגנָא ךיוא טָאה רע .ןעגנוזעלרָאפ לָאצ

 עּכלעוװ ,ןליוּפ ,ןינָאק ןופ עקטסידנוב ַא ,יקסווָאקטיװ האל טימ טַאהעג הנותח
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 ןוא תוסיפת עשיטעווָאס ןיא טכַאמעגכרוד המחלמ-טלעוו עטייווצ יד טָאה

 ײמרַא רעשילוּפ רעד ןיא ,רעטסעוװש-ןקנַארק ַא יװ ,רעטעּפש ןוא ןרעגַאל

 ,עּפָאריײא ןיא ןוא חרזמ ןלעטימ ןפיוא

 דנָאפ-טנעמרעיײטיר ןיא טעברַאעג ָאד רע טָאה רעטלַאהכוב ַא יװ

 ןבילבעג .ןעלטנַאמ-ןעיורפ ייב טקיטפעשַאב ןענייז סָאװ ,רעטעברַא יד ןופ

 ,ףוס עמַאס ןזיב טסילַאיצָאס רענעטלַאהעגסױא ןוא טסידנוב רעיירטעג ַא

 ךָאנ רעקנַארק רעווש ַא ןגעלעג ןיוש זיא רע ןעוו ,טיוס ןייז רַאפ געט ריפ

 ןגעוו לווירב ַא ןבירשעג רע טָאה ,לָאטיּפש ןיא טעב ןפיוא גַאלש-ץרַאה ַא

 -רעטעברַא ןלַאנַאיצַאנרעטניא ןטימ תוכייש ןיא םורַא טמענ םיא סָאװ ,גָאטייװ

 טָאה'ס .ןרעוו טרעייפעג סנגרָאמוצ ףרַאד סָאװ ,יַאמ ןט1 םעד ,בוט-םוי

 טרעייפעג קידנעטש ןלוּפ ןיא ןבָאה עכלעוו ,םירבח עטוג סָאװ ןוטעג ייוו םיא

 ,טכער רעקיזָאד רעד רַאפ ףמַאק ןופ ןרָאי ךָאנ ָאד ןבָאה ,יַאמ ןט1 םעד

 רעד ןופ קורד ןוא דנַאטשרעדיװ םעד ןבעגעגרעטנוא ךיז ףוס-לכ-ףוס

 טרעטַאמעג םיא טָאה םעד ןגעוו קנַאדעג רעד ,לַאנָאסרעּפ ןוא עיצקעריד

 ןעגנַאגעגסיױא זיא רע זיב געט עכעלטע
 ןרָאא ערעטיײװ ןוא 1916 ןופ עסערּפ עשידנוב .ויכרַא-דנוב ןיא ןלַאירעטַאמ ; .ב

 ,3 דנאב ,ךנוב ןופ עטכישעג יד 6 קרָאיוינ ,טנגוי ַא ןופ עטכישעג יד : ץרעה .ש י

 -וינ ,1962 ילוי-ינוי ,טײצ רעזנוא : רצלֲא .ל ןוא רערעש לאונמע .רד .1966 קרָאיויג

 ,קרָאי-ינ) ןארפאש האל ,(טשינ ןיוש טבעל) עדלָאג עיפָאז .רד ןופ עיצַאמרָאפניא ,קרָאי
 ,(םילשורי) ךָאלב קענָארב ,(זירַאּפ ןאמדלעפ לארשי

 ץרעה .ש י

0 

 טַאקשומ ווַאלסיזדז
 1960 רעבמעצעד 13 םעד ןברָאטשעג ןוא 1878 ץרעמ ןט6 םעד ןריובעג

 ,עשרַאװ ןיא
 טָאה רע

 א

 ןופ םָאלּפיד ַא ןעמוקַאב .דנַאלסיױא ןוא דנַאל ןיא טרידוטש

 ןױש רעבָא ןגנוי ןיא .רעינישזניא } א
 -ןייה ןופ בייהנָא םייב ,רעטלע ןפייר

 -ַאב ךיז רע טָאה ,טרעדנוהרָאי ןקיט
 ,דנוב ןטימ ןטפָאה

 ןיא טָאה דנוב םוצ ןייטשוצ ןייז
 ַא ןופ סעּפע קילב ןטשרע ןפיוא ךיז

 ןופ טמַאטשעג טָאה רע .שינעטער
 טָאה רע .החּפשמ רעטרילימיסַא ןַא

 רעשיליוּפ רעד ףיוא ןגיוצרעד ךיז

 טבעלעגסיוא ךיז טָאה רע .רוטלוק

 שידיי .ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא
 -רַאפ וצ טנרעלעגסיוא ךיז רע טָאה
 רע .ןדיר -- טשינ רעבָא ,ןייטש
 טימ ןדנוברַאפ טליפעג ךיז טָאה

 -ָארּפ ןטימ --- ךיז טײטשרַאפ ,ןליופ
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 ,טנורגרעטניה רעלערוטלוק ַאזַא ,ןלױּפ ןופ לייט ןכעלטייהיירפ ,ןוויסערג

 ףיוא םיא טָאה ,גנולעטשנייא רעשיטסילַאיצָאס-ןײמעגלַא ןייז טימ טרָאּפעג

 ןוא .םזילַאיצָאס ןשיליוּפ ןופ ןעייר יד ןיא ןריפ טנַאקעג ןפוא ןכעלריטַאנ ַא

 ןפירגַאב-תילכת ?עשיטקַארּפ; ןוא ?עשיטסילַאערק עקיטייצטנייה יד טול

 ,טקַאפ רעד ?שינלטב/ רָאג רשפא ןוא ךעלדנעטשרַאפמוא סיוא יאדוװַא טעז

 -לעוו ,טסילַאיצַאס רעקידנדער-שיליוּפ רעבָא רענעריובעג-שידיי רעד טָא סָאװ

 טשינג ןדנוברַאפ ךָאד ךיז טָאה ,זעיגילער טשינ ןעוועג וצרעד ךָאנ זיא רעכ

 -רעטעברַא ןוא רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד טימ רָאנ ,רעשיליױּפ רעד טימ

 .דנוב ןטימ ,גנוגעווַאב

 טשינ ןענייז רוד ןשיטקַארּפ ןקיטנייה ןופ גנעג-ןעקנַאדעג יד רעבָא

 םזילַאיצַאס ,קירוצ רָאי 60 טימ ןעיידיא ןופ ןשטנעמ רַאפ קידנבעגסָאמ ןעוועג

 ,טייקיליװרעפּפָא ןופ ,םזילַאעדיא ןופ גע רעד ןעוועג רעכיז טלָאמעד זיא

 ,טנייה טגָאז ןעמ יו ,רעדָא -- םזידנוב ןוא .דנַאטשרעדיװ ןרעווש ןופ

 -ּפָא עטלּפָאט ,םזילָאעדיא רעטלּפָאט ןעוועג זיא -- ?םזילַאיצַאס רעשידייק

 עקַאט ךיז ןבָאה ,דנַאטשרעדיװ ןרעווש טלּפָאט ןופ געוו ַא ,טייקיליוורעפ

 רעקינייו רעדָא רעמ יד ןשיווצ ךיֹוא ןטסילַאעדיא עשיטסילַאיצָאס ןענופעג

 עשיטסילַאיצַאס רעייז רַאפ טכַארטַאב סע ןבָאה סָאװ ,ןדיי עטשיליוּפרַאפ

 -ןיא ,עטוג ןייז ןוא דנַאטשרעדיװ ןטסקרַאטש ןופ געוו ןטימ ןייג וצ טכילפ

 םעד ןָא : רעכיז זיא'ס .קלָאפ םענעגייא םעד ןיא ןטסילַאיצָאס עלַאנָאיצַאנרעט

 עקיטנעצָארּפ-100 ןרָאװעג ןשטנעמ עקיזָאד יד ןטלָאװ םזילַאיצָאס ןשידנוב

 ןרָאװעג ייז ןענייז דנוב םעד קנַאדַא ;ןטסילַאיצָאס עשילױוּפ ןוא ןקַאילָאּפ

 ,ןטסילַאיצָאס ןשידיי ןוא ןדיי

 -ייז סָאװ ,יד ןופ רעקיצנייא רעד ןעוועג טשינ זיא טַאקשומ ווַאלסיזדז

 ,עיצַאלימיסַא רעקידנעטשלופ ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא דנוב םעד ךרוד ןענ

 םיא ןופ רערעגניי סָאװטע רעד ,לשמל ,טרעהעג ךיוא טָאה עּפורג רעד וצ

 םזילַאיצָאס טנרעלעג טָאה טַאקשומ וװוַאלסיזדז ןכלעוו ,רעסָארג ווַאלסינָארב

 -ַאב ַא ןרָאװעג רעטעּפש זיא רעכלעוו ןוא ןיירק-ןטנעדוטס ןעמייהעג ַא ףיוא

 וַאלסיזדז .ערעדנַא ךיוא ןרעהעג עּפורג רעד וצ .דנוב ןופ רעריפ רעטמיר

 -פיר רעטרעקרַאפ ַא ןיא ןרילימיסַא ךיז טפרַאדעג דנוב ןיא טָאה טַאקשומ

 ןוא ,םיא רַאפ ןעוועג זיא סָאד ,הבכיבס רעשידיי-שידנוב רעד וצ -- גנוט

 רע .עבַאגפיוא ערעווש ַא ,עגַאל ןייז ןיא םענייא ןדעי רַאפ ןעוועג טלָאװ'ס

 םיא ךיז טָאה'ס םגה ןוא .ןובשח ןלופ ַא ןבעגעגּפָא ןופרעד ךיז טָאה אפוג

 ,הביבס רעשידנוב רעד ןיא ךעלכַארּפש ךיוא ךיז ןסַאּפנײרַא ןבעגעגנייא טשינ

 -ץגכרוד ןרָאװעג קיסעמליפעג ןוא שיגָאלָאעדיא ,שיטילָאּפ רעבָא רע זיא
 ,לביארַאפ טַאהעג טָאה רע זַא ,קרַאטש ױזַא םזידנוב ןופ טסייג ןטימ ןעגנורד
 ןיִא ןילַא סָאד .דיי "ןטרילימיסַא; ןַא רַאפ טנכײצַאב םיא טָאה ןעמ ןעוו
 .הגרדמ עקיטסייג ַא ךיוא

 ןעגנורעדָאפ עשילַארָאמ עכיוה טימ ,ןּפיצנירּפ עטסעפ טימ שטנעמ ַא = |
 -עטניא ךיוא ,רעכעלרעניא ןופ ליפעג ןפיט ַא טימ ,ערעדנַא וצ ןוא ךיז וצ

 -טסוּפ רעקיטסייג וצ ןליוורעדיוו ןקרַאטש ַא טימ ןוא טייקכעלרע רעלעוטקעל
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 -ניא ןַא טַאהעג ךָאנ רע טָאה ןעמעלַא םעד וצ .עיגָאלָאעזַארפ ןוא טייק
 שטנעמ ַא ןעוועג זיא רע .עיסנַאּפסקע רעכעלנעזרעּפ וצ ןליוומוא ןוויטקניטס
 עטשרע ןייז ךיילג זיא ,טקורעגסױרַא םיא טָאה ןעמ ביוא ."סנגיובנלע ןָא;
 טָאה סָאװ ,דנוב ןיא וליפַא ."ןיינ-ןיינצ -- ןעוועג עיצקַאער עכעלריטַאנ
 װַאלסיזדז זיא ,רעוט ןוא רעריפ ענעדײשַאב לָאצ עשּפיה ַא ןבעגעגסױרַא
 ,עכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןעוועג טייקנדײשַאב סטַאקשומ

 ,רעקינייװ ןָאטעג טּפָא טָאה רע : ןורסח ַא טַאהעג טָאה הלעמ עסיורג יד
 -עג זיא רע יװ ןוא ,טלָאװעג ןײלַא רשפא טלָאװ רע יװ ,טנָאקעג טָאה רע יו
 עג םיא ןבָאה סָאװ ,יד ןופ ןרָאװעג טצעשעג רעבָא זיא רע .קיאעפ ןעוו
 רַאפ ,רקיע רעד ,רָאנ ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,םעד רַאפ זיולב טשינ ,טנעק
 ןילַא רע סָאװ םעד רַאפ ,ןטפַאשנגייא עכעלנעזרעּפ עקיטרעוו-ךיוה ענייז
 ,טניירפ ַא יו ,רבח ַא יו ,שטנעמ ַא יו -- זיא

 רשפא ןוא -- ןרעוו טנָאקעג טשינ רע טָאה ,רענייז רוטַאנ רעד טָא טימ
 -ועעזנָא ןַא ,טסילָאס רעשיטילָאּפ ַא -- ןרעוװ טלָאװעג טשינ רָאנ ,טנָאקעג
 טרָא ןייז .?עלַארעמַאק; ַא ןעוועג זיא לָאר עכעלריטַאנ ןייז .רעריפ רעקיד
 עּפורג ַא ןיא ,רעמיצ-סטעברַא ןיא :?ַארעמַאק ןיא, ןעוועג ,סע טסייה ,זיא
 טשינ ,ןעגנוטַארַאב ןוא ןטפנוקנעמַאזוצ ,ןעגנוציז ףיוא ,טפַאשרעּפרעק רעדָא
 זיא סָאד -- םידיחי עּפורג ַא רעדָא דיחי רעד .סענובירט-רענדער ףיוא
 טנַאקַאבמוא .םורָאפ רעקידנכערּפשטנַא ןוא רעקירעהעג רעד םיא רַאפ ןעוועג
 טנַאקַאב ןעוועג רעבָא רע ןיא ,ןסַאמ עשידנוב ןשיװצ ךיוא ,ןסַאמ ןשיווצ
 .דנוב ןופ רעוט ןוא רעריפ יד ןשיוװצ טעטכַאעג ןוא טצעשעג ךיוה ןוא

 ץרוק ןעמוקעג זיא םיא וצ גנואיצַאב רעד טָא ןופ קורדסיוא רערָאלק ַא
 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ביײהנָא ןכָאנ

 יד ךרוד ןרָאװעג ןעמונרַאפ זיא ןליוּפ רעדייא ,1914 רעבמעוװוָאנ ןיא
 -עגנָא טרָאד טָאה דנוב רעד ןוא ,ןעײמרַא עשירַאגנוא-ךיירטסע ןוא עשטייד
 וװַאלסיזדז זיא ,דנַאלסור ןופ ןסירעגּפָא ,טייקיטעט עקידנעטשבלעז ַא ןביוה
 ןזעידיי סעניײמעגלַא זיפ .ק .צ רעד ןעמעוו ,ריפ יד ןופ רענייא ןעוועג טַאקשומ
 גנוריפ יד טױרטרַאפנָא טָאה דנַאלסור ןוא ןליוּפ ,עטיל ןיא דנוב-רעטעברַא
 וװַאלסיזדז ןופ עיצַאטוּפער רעד ןגעװ תודע טגָאז סע .ןלױּפ ןיא דנוב ןופ
 ןשידנוב םנופ זיירק ןטריריּפסנָאקרַאפ ףיט ,ןכעלרעניא םעד ןיא טַאקשומ
 טמיטשַאב זיא ,טַאקשומ ,רע סָאװ ,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא טעטימָאק-לַארטנעצ
 םעד ןופ רעדילגטימ ערעדנַא יירד יד) ."ריפ ןופ טעטימָאק, םניא ןרָאװעג
 רַאזַאל ןוא ןַאמלוש רָאטקיװ ,(יענטרָאּפ לאיתוקי) חנ : ןעוועג ןענייז טעטימָאק
 -ָאק רעװעשרַאװ םניא דילגטימ ַא ןעועג טלָאמעד ךיוא זיא רע .(ןײטשּפע
 .דנוב ןופ טעטימ

 -רע יד ןעמוקעגרָאפ ןענייז ,עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד רעטנוא ,1916 ןיא
 ןעגנַאגעג טלָאמעד זיא דנוב רעד .טַאר-טָאטש רעװעשרַאװ םוצ ןלַאװ עטש
 ןבָאה ןעײטרַאּפ עדייב ןוא עציוועל .ס.פ.פ9 רעד טימ קָאלב ַא ןיא ןלַאװ יד וצ
 -ןיימעג רעד ןופ טָאדידנַאק ןטשרע םעד סלַא ןלעטשוצסורַא ןעוועג םיכסמ
 רערעכיז ַא ןעװעג זיא'ס .טַאקשומ וװַאלסיזדז רבח םעד -- עטסיל רעמַאז
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 ןרידידנַאק וצ טגָאזעגּפָא שירָאגעטַאק רעבָא ךיז טָאה טַאקשומ .טַאדנַאמ

 רעד ןופ טַאדידנַאק א ןרָאװעג טלעטשעגסױרַא ןַאד זיא םיא טָאטשנָא

 -גדיישַאב עסיורג ןייז ןעוו ,ליּפשייב רעשיטסַארד ַא זיא סָאד .עציוועל 9

 ,ײטרַאּפ רענעגייא ןייז ןופ וליפַא ןדָאש םוצ טקריוועגסיוא ךיז טָאה טייק

 ,ןילבול ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב ןופ ץנערעפנָאק רעד ףיוא ,1917 ףוס

 דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןטשרע ןיא ןרָאװעג טלייועגסיוא רע זיא

 .עיצַאּפֹוקַא רעשטייד רעד רעטנוא ךָאנ טלָאמעד -- ןליוּפ ןיא

 זיא רע :זירּפ ַא טלָאצַאב רע טָאה טײקוװיטקַא רעשידנוב ןייז רַאפ

 -טנגוי .ד .ס רעשידנוב רעד ןופ ץנערעפנָאק ַא ףיוא טריטסערַא ןרָאװעג

 עפורג ַא טימ ןעמַאזוצ ןוא (1918 רַאונַאי) עשרַאװ ןיא טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא

 עשטייד יד ףךרוד ןרָאװעג טצעזעגנייא רע זיא רעוט ןוא רעריפ עשידנוב

 ,גנוטסעפ רענילדָאמ רעד ןיא ןטנַאּפוקָא

 ,טרָאװ ןייז זַא ,טסואוועג ןבָאה ,ןטַאקשומ טנעקעג ןבָאה סָאװ ,עלַא

 רע .םנּפ ַא ןָא ןענייז טיײקיזָאל-הינּפ ןייז ,טייקכעלרע ןייז ,טפַאשיירטעג ןייז

 טייקנייר יד .טגָאזעג טָאה רע סָאװ טניימעג ןוא טניימ רע סָאװ טגָאזעג טָאה

 .טכַאדרַאפ ןדעי רעסיוא ןעוועג זיא ןעגנוניימ ענייז ןופ

 ריא ןיא ןליפַא -- עיציבמַא רעכעלנעזרעּפ ןופ יירפ ןעוועג זיא רע

 -ַאק ןייז ןופ ןשטנעמ א ייב ,ךיז טייטשרַאפ .םרָאפ רעכעלרע ןוא רעלעדייא

 -קנופ םוש ןייק ןריפסיוא טשינ לָאז רע זַא ,ךעלגעממוא ןעוועג זיא רעביל

 ןעק'מ רעבָא .גנוגעווַאב רעד ןיא ןטמַא םוש ןייק ןעמענרַאפ טשינ ןוא סעיצ

 "ַאנ ,טָאה רע עכלעוו -- ןטמַא ןוא סעיצקנופ ענעדישרַאפ ענייז זַא ,ןגָאז

 רע טָאה -- טייקכעלטרָאװטנַאראפ רעטסערג רעד טימ טליפרעד ,ךעלריט

 ,עכעלרעסיוא ןופ טַאטלוזער ןיא ,ץלַא ןופ רעירפ ןוא רקיע רעד ,ןעמוקַאב

 ןרָאטקַאפ ןוא ןשינעעשעג ,םיא ןופ עקיגנעהּפָאמוא

 ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיוװצ טייצ רעד ןיא ,ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא

 ןוא רעלענַאיסעּפָארּפ רעשידיי רעד ןיא וויטקַא סרעדנוזַאב ןעוועג רע זיא

 .דנוב ןופ סולפנייא ןּרעטנוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,גנוגעװַאב רעוװיטַאדעּפָאָאק

 רעד ןופ רעציזרָאפ 1929 ןיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב ןעוועג זיא רע

 -סלדנַאה ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ םענײמעגלַא ןופ גנוטלַאװרַאפ-לַארטנעצ

 -נָא רעד ןעוועג רע זיא ,רעטלַא רָאטקיװ טימ ןעמַאזוצ .עטלעטשעגנָאדָארויב ןוא

 ,ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא .;נונעװַאב רעוװיטַארעּפָאָאק רעשידנוב רעד ןופ רעריפ

 -עג טשינ רע טָאה ןיילַא םגה -- רע טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד זיב

 ןלַאנרושז ,ןעגנוטייצ עשידנוב יד ןיא טעברַאעגטימ וויטקַא -- ןביירש טלָאװ

 .ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא ןענישרעד טלָאמעד ןענייז סָאװ ,ןרושָארב ןוא

 װַאלסיזדז ,ךעשזָא יצירואמ ,רעטלַא רָאטקיװ --- םירבח עּפורג עניילק ַא
 עשרַאװ ןיא ןבָאה --- תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןוא ךילרע עיפָאס ,טַאקשומ

 רעד ןיא גנוטייצ עכעלגעט עשידנוב ַא ,ןעלטימ ןָא טעמכ ,ןבעגעגסױרַא

 ןטסָאּפ ןרעדנַא ןַא ףיוא טעברַאעג טָאה סָאװ ,טַאקשומ .ךַארּפש רעשילױּפ

 טגעלפ ,(עלַארטנעצ-טידערק-רעטעברַא רעשידנוב רעד ןופ רָאטקעריד סלַא)

 ןענעייל ףיוא ןעהעש ןבעגּפָא ןוא רעמיצ-עיצקַאדער ןיא ןעמוק גָאט ןדעי
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 עלַא ,עלַא ןוא .ןעגנוניימ ענייז ןגָאזסױרַא רעדָא ,ייז ןטכיררַאפ ,ןטּפירקסונַאמ

 טכַאמ עשילױּפ יד .טנכערעג ןעגנוניימ ענייז טימ ךיז ןבָאה ,םַאנסיוא ןָא
 ,ערעדנַא ןענישרעד ךָאנרעד ןענייז סע רעבָא .גנוטייצ יד טלעטשענּפָא טָאה
 רעשיליוּפ רעד ןיא דנוב ןופ ןענַאגרָא עכעלטנכעוו-ייווצ ןוא עכעלטנכעוו

 -- ןעוועג זיא װַאלסיזדז .ןרושָארב עשילוּפ ענעדישרַאפ ךיוא יװ ,ךַארּפש

 ,טעברַא רעקיזָאד רעד ןיא טקילײטַאב וויטקַא -- טנורגרעטניה ןיא רדסכ

 -עט-ײטרַאּפ רעכעלגעטיגָאט רעד ןיא ןָאטעגנײרַא טשינ םגה ,קיטייצכיילג

 ,ןעגנוניישרעד עקיטכיוו עלַא טימ ןטפָאהַאב קיטסייג ןעוועג רע זיא ,טייקיט

 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ ןוא דנוב ןופ ןעגנוטערטסױרַא ןוא ןעגנולדנַאה
 ,ללכב גנוגעווַאב

 ןפָארטעג םיא טָאה ,ןרָאי רע20 יד ןופ בייהנָא ןיא ,דָאירעּפ םעד ןיא

 ןברָאטשעג זיא ןדייל ערעוװש ךָאנ :ּפַאלק רעכעלנעזרעּפ ,רעכעלגָאטיוװ ַא

 -עט ןעוװעג ךיוא זיא עכלעוו ,עיפָאז -- עטרבח ןוא יורפ עקירָאי-גנַאל ןייז

 ,טבעלעגרעביא רעווש טיוט ריא טָאה רע .גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןיא קיט

 ןלױּפ ןלַאפַאב ןענייז סיצַאנ עשטייד יד ןעוו ,1929 רעבמעטּפעס ןיא
 -נגייא עלַא .טָאטש רעד ןיא ןבילבעג ווַאלסיזדז זיא ,עשרַאװ ןייק ןײרַא ןוא

 ,טייקכעלשטנעמ ,טייקלדייא ,טייקכעלרע -- רעטקַארַאכ ןייז ןופ ןטפַאש

 -סילַאיצָאס-שידנוב ענעכָארבעגמוא ןייז ךיוא יו --- טיײקנדײשַאב ,טייקסטוג
 ןבַאגפיוא יד רַאפ ןטסָאמעגנָא יו ןעוועג ןענייז ,טייקטסעפ-ןּפיצנירּפ עשיט

 ריא ךיז טָאה רע ןוא .טיקיטעט רעשידנוב רעשידרערעטנוא רעד ןופ
 ,המשנ ןוא ץרַאה טימ ןבעגעגּפָא

 -סיוװרַאפ-סגירק יד ךָאנ -- טרעוו גנוקריווטימ רעטסוויטקַא ןייז טימ
 --- עשרַאװ ןופ גנורידרַאבמָאב ןוא גנורעגַאלַאב רעשיטסיצַאנ רעד תעב ןעגנוט

 ןיא עירָאטַאנַאס םעדעמ עטמירַאב יד טנפעעג ןוא טרירוװַאטסער קירוצ
 -- שינעטלעהַאב ַא ןופ -- ןֶָא טריפ רע .(עשרַאו רעטניה) ןישעזדעימ

 ...זיב ,רָאי עכעלרעדיוש עכעלטע ןופ ףיולרַאפ ןיא טלַאטשנַא םעד טימ
 רעדניק יד עקנילבערט ןייק טריפעגקעװַא ןבָאה םינוילת עשיטסיצַאנ יד זיב
 ...רעעזפיוא ןוא רערעל ערעייז טימ

 םניא ,לָאמ סָאד -- ,עיצַאּפוקָא רעשטייד רעטייוצ רעד רעטנוא ךיוא
 טעטימָאק-לַארטנעצ םנופ דילגטימ ַא רע טרעוו --- םונהיג-יצַאנ ןשירעדרעמ

 רעטסכעה רעד ייב רע טייטש לָאמַארעדיװ ןוא .דנוב ןשידרערעטנוא ןופ
 לייו רָאנ ,טלָאװעג סע טָאה רע לייו טשינ גנוגעווַאב רעד ןופ גנוריפנָא

 רעד זיא רע .ןשינעעשעג עכעלרעסיוא יד ןופ גנַאג ןיא ןעשעג זיא ױזַא
 -נַא עלַא .טעטימָאק-לַארטנעצ ןשידנוב ןשידרערעטנוא םעד ןיא רעטסטלע
 .טנערב -- םורָא ןוא םורַא .םיא ןיפ רעגניי ליפ בור יּפ לע ןענייז ערעד
 ,רעפמעקטימ ןוא םירבח ענייז ןופ תוחומ ןוא רעצרעה יד ןיא ךיוא טנערב סע
 טלַאה -- תודע עקיטרָאד ,עטביולגַאב ןופ רעביא טיג'מ יו -- רעבָא רע

 טשינ -- ןליפעג עכעלשטנעמ ענייז .ןסָאלשטנַא ןוא טסעפ ,קיאור ךיז

 ,ערעװש יד ףיוא .טרילָארטנָאק ,טשרעהַאב -- ערעדנַא .ייב יװ .רעכַאװש
 ...ערעדנַא רַאפ ליּפשייב ַא טימרעד רע טיג ןעגנוציז עשיגַארט
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 סרעדנוזַאב לָאצ ַא ןַארַאפ זיא רוטַארעטיל-ןברוח רעסיורג רעד ןיא
 -ירשעג דרעיָאטעג רעקידנענערב רעד ףיוא שממ ,עשיטנעטיוא ,עקיטכיוו
 ןופ רעקיצנייא ןייא -- טנעמוקָאד ןייא ָאד זיא ייז ןשיוצ .,ןטכירַאב ענעב

 -נוא ןופ טכירַאב ןלעיצנַאניפ ןכעלריפסיוא ןַא טלַאהטנַא סָאװ -- ןימ םעד
 טימ ,טייקיטעט-ףליה ןייז ןגעו טעטימָאק-לַארטנעצ ןשידנוב ןשידרערעט

 ןרָאי יד ןיא ךוב םנופ 88784 ןטייז) .תואצוה ןוא תוסנכה ענעזיווװעגנָא יונעג
 ,(1948 קרָאי-וינ ,ןברוח ןשידיי ןופ

 -- סע זיא ,ןוואלסיזדז ןופ טמוק סע ביוא זַא ,טסואוועג ןבָאה עטנָאנ יד
 ,ןײלַא טײקלעיאר יד

 טױט:רעריטרַאמ םעד טבעלעגרעביא ףיט ןוא קרַאטש טָאה טַאקשומ

 .רעטלַא רָאטקיװ ןוא ךילרע קירנעה ןופ

 ןעוועג ןענייז רעטלַא ןוא ךילרע עכלעוו רַאפ ,יד וצ טרעהעג טָאה רע

 עכעלנעזרעּפ עטנָאנ ךיוא רָאנ ,דנוב ןופ רעריפ עקידנצנעלג יד זיולב טשינ

 טימ ךיוא גנַאל ןבעל ַא ןדנוברַאפ םיא טָאה טפַאשטניירפ עפיט .,טניירפ
 ןעוועג םיא רַאפ זיא "טפַאשטניירפ, ןוא .רעטלַא ןוא ךילרע ןופ תוחּפשמ יד

 ,ץלַא יו .,דנַאברַאפ רעפיט ,רעפיט ַא רָאנ ,טרָאװ ןבירעגסיוא ןייק טשינ

 רעשיטסינילַאטס רעד רעבירעד זיא .טכע ןעוועג טפַאשטניירפ ןייז ךיוא זיא
 עסיורג ַא זיולב טשינ םיא רַאפ ךיוא ןעוועג רעטלַא ןוא ךילרע רעביא דרָאמ

 ערעװש ַא ךיוא רָאנ ,עידעגַארט עשיטסילַאיצָאס-ןיימעגלַא ןוא עשידנוב

 ,טלייהרַאפ טשינ לָאמנייק ךיז טָאה סָאװ ,דנואוו ַא --- דנואוו עכעלנעזרעּפ
 ןגָארטעג רע טָאה ןליוּפ "ןשיטַארקָאמעד-סקלָאּפ , ןקידהמחלמ-ךָאנ םניא ךיוא

 םזילָאבמיס םעד טכַארבענסױרַא ןּפָא ךיוא טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ןצרַאה ןיא
 ...רעטלַא ןוא ךילרע -- ןעמענ ייווצ יד ןופ

 ןיא דנוב ןופ טַאגעלעד ַא יו ,לסירב ןייק ןעמוקעג רע זיא 1947 ןיא
 ןופ סױרַא זיא רע .ץנערעפנָאק-טלעוו רעשידנוב רעטשרע רעד וצ ,ןליוּפ

 (רעק70 ַא טעמכ ןַאד ןיוש ןעוועג) טרעטלעעג סָאװטע לובמ ןקיטולב םעד
 -ייו ,ןוַאלסיזדז רעבלעז רעד -- ?קיטסייג ןוא .ןכָארבעצ טינ שיזיפ רעבָא
 יװ טעמכ רעטייו .ךעלטניירפ ,טוג ,קיצרַאה -- רעטייו .ןדיײשַאב רעט

 טשינ -- ץנערעפנָאק רעד ףיוא ךיוא ,רעטייוו ןוא .ךיז ןגעוו טדערעג טשינ

 ךיז ייב ,ךעלרעניא טָאה ןיילַא רע רעבָא .רענדער רעטמיטשַאבסיורָאפ ןייק

 רעד טָא ייב ןגָאז וצ סָאװ טָאה רע זַא ,טליפעג ןוא טסואוועג ,ןצרַאה ןיא
 ןגָאז ָאד סע רע זומ -- קידנליו טשינ רעדָא קידנליװ --- ןוא ץנערעפנָאק
 ,טגָאזעג סע טָאה רע ןוא

 ,טַאגעלעד ַא קידנעייז -- לסירב ןיא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,עדער יד

 ףענייפ ןוא רעפיט א ןעוועג זיא -- !ןליוט ןקיטציא ןיא קירוצ טרָאפ סָאװ
 -ָאס-שיטַארקַאמעד רענעגייא ןייז ןופ ,טומ ןכעלנעזרעּפ ןייז ןופ קורדסיוא
 ףור ַא -- ףור רעסיורג ַא ןעועג זיא'ס .טײקיטפַאהדנַאטש רעשיטסילַאיצ
 .ןדנעטשמוא עלַא רעטנוא ,טפַאשיירטעג רעשידנוב ןוא רעשיטסילַאיצָאס וצ

 ןופ וליפֲַא טייקכעלגעמ רעד ןיא טכיולגעג טשינ טָאה ןיילַא ווַאלסיזדז

 -ךָאנ ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןיא טייקיטעט רעשידנוב רענעּפמורשעגנייא ןַא
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 ןיא ןוא טייז ַא ןיא ןייטש טלָאװעג טשינ רעבָא טָאה רע ,ןלױּפ ןקידהמחלמ

 עסיוועג ַא ןרָאװעג טריפעג טרָאד זיא'ס רעכלעוו ןיא ,טייצ רעצרוק רעד
 יד טימ ןעוועג --- ןשינערָאװַאב ענייז ץָארט -- רע זיא ,טייקיטעט עשידנוב
 וצ קעװַא טשינ רע זיא ,טרידיווקיל ןרָאװעג זיא דנוב רעד ןעוו .םירבח
 ןבילבעג רָאנ ,?ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיליוּפ רעטקינייארַאפ, .ג .ַא רעד

 -נוב ןוא טסילַאיצַאס רעיירטעג רעטייוו ,רעלעודיווידניא ןַא --- ןסיורד ןיא

 טקַאטנָאק ןייז .םידעפ עלענָאיצַאזינַאגרָא ןסירעגרעביא ךיז ןבָאה סע .טסיד
 ,אפוג ןעיידיא יד טימ -- רעשינָאטַאלּפ-ןייר ַא ןרָאװעג זיא דנוב ןטימ

 .ןופרעד דוס ןייק טכַאמעג טשינ ןוא -- ןעוועג רע זיא ַאזַא

 רעטּפַאהקנַארק ַא ןופ ןטילעג רע טָאה רָאי עכעלטע עטצעל יד ןיא

 רַאּפשנָא רעקרַאטש ַא ןעוועג םיא רַאפ זיא טייצ רערעװש רעד ןיא .הנקיז
 רעבָא ,קַאלָאּפ עלעפ ,(עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד טניז) ענייז יורפ עטייווצ יד
 ןכָארבעגמוא קיטסייג ןבילבעג רע זיא ןדייל עשיזיפ ענייז ץָארט

 -ַאיצַאס ?רעשיאיײטרַאּפמוא; ןייק טשינ .ןברָאטשעג רע זיא ַאזַא ןוא
 רעשיטסילַאיצַאס רעקירָאיײגנַאלא ַא םתס טינ ןוא תומולח-לעב רעשיטסיל

 רעוװעשרַא ַא ןיא גָאלָארקענ ַא טנכײצַאב םיא טָאה'ס יװ .,"רעוט
 -גנַאל ַא ,רעוט רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעקירָאי-גנַאל ַא --- רָאנ ,גנוטייצ

 -לָאטשירק -- שטנעמ ַא יװ ןוא .טסידנוב רעיירטעג טוט ןזיב ןוא רעקירָאי
 .שיטסינַאמוה תמאב ןוא קיטומ ,קידריוװ ,ןייר

 רערעש לאונמע .רד
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 סקַאוװ בקעי

 םעד ןברָאטשעג -- קָאטסילַאיב ןיא 1891 רעבמעווָאנ 223 םעד ןריובעג

 .עילַארטסיױא ,ןרובלעמ ןיא 1956 רַאורבעפ 5

 סרעטומ ןופ) עדייז ןייז .החּפשמ רעשידיסח רעכייר ַא ןופ טמַאטשעג

 ַא ןעוועג זיא יקסזארוס ןרהא (דצ

 ןוא טנַאקירבַאפ-ליטסקעט רעסיורג

 -ָאפ רעד ךיוא .דיסח רעקצָאק ַא

 -ָאטרָא גנערטש ַא ןעוועג זיא רעט

 ,ךעלגעמרַאפ ןוא דיי ועשיסקָאד

 -נַא ףיוא קעװַא דלַאב זיא בקעי

 ךיז רע טָאה ירפ רָאג .ןגעוו ערעד

 -רַא רעשידיי רעד טימ ןדנוברַאפ

 ןבלַאה א ןוא גנוגעװַאב-רעטעב

 ןופ ףוס עמַאס ןזיב ,טרעדנוהרָאי

 ,טנידעג יירטעג ריא ,ןבעל ןייז

 -ָאיצידַארס א ןעמוקַאב סָאה רע

 טנרעלעג ןוא גנואיצרעד עשידיי-לענ

 ַא טימ .םירדח עטסעב יד ןיא

 -נעטשבלעז ןוא רעטקַארַאכ ןטסעפ



 .גנודליב רעכעלטלעוו וצ ןסירעג ךיז סקַאװ בקעי טָאה ,ןטכַארט ןיא טייקיד

 ןעגנוריסערעטניארַאפ עקיטסייג ענייז .עיזַאנמיג ןיא רעליש ַא טרעװ רע
 ,טנגונגַאב טשינ ךיז רע טָאה ןילַא םעד טימ רעבָא ,ןטיבעג ךיז ןבָאה

 רעד ןופ רקיעב .טָאטש-קירבַאפ עסיורג ַא ןעועג זיא קָאטסילַאיב
 -ץװַאב עשידנוב עסיורג ַא ןעוועג ךיוא זיא טרָאד .עירטסודניא-ליטסקעט
 -לַארטנעצ ןופ ץנעדיזער יד ןעוועג קָאטסילַאיב ןיא זיא טייצ ַא ,גנוג

 עמייהעג עקיטכיוו ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןענייז טרָאד ןוא דנוב ןופ טעטימָאק
 יד ,(1901) דנוב ןופ רָאפנעמַאװצ רעטרעפ רעד ייז ןשיווצ ,ןצנערעפנָאק
 ײװרַאּפ-ךעטעברַא רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעדנעלסור רעד ןופ ץנערעפנָאק
 ןרענָאיּפ לָאצ ַא טריטסערַא 1896 ןיא ךָאנ ןעמ טָאה קָאטסילַאיב ןיא ,(1902)

 -רָאפ ךיוא ןענייז ןשינעעשעג עשיטַאמַארד ערעדנַא ןוא ןטסערַא .דנוב ןופ
 ,חנ טקריװעג ןבָאה טָאטש רעד ןיא ,ןרָאי עקידרעטייו יד ןיא ןעמוקעג
 עטַאט רעד םַארבַא ,שטיװעלַאכימ שינייב ,לַאטנעזָאר ַאנַא ןוא לעװַאּפ .רד

 קָאטסילַאיב ןיא זיא דנוב רעד .דנוב ןופ רעוט עקיטכיוו ערעדנַא ייר ַא ןוא
 ןעוו ,רעכײרלָאצ ךָאנ ןרָאװעג ןענייז ןעייר ענייז .גנוגעװַאב-ןסָאמ ַא ןעוועג
 ,(1905) עיצולָאװער רעדנעלסור עטשרע יד ןעמוקעג זיא'ס

 ןפמעק טלעטשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,עקיליוויירפ ענעמוקעגוצ יד ןשיװצ

 -מיג רעקירָאי-14 רעד ןעוועג ךיוא זיא ,עיצולָאװער רעד ןופ טנָארּפ ןפיוא
 רעד ייב זיירק-רעליש ַא וצ ןיוש רע טרעהעג 1905 ןיא .סקַאװ בקעי טסיזַאנ
 ענעדישרַאפ ןיא ךיז טקילײטַאב ןוא טסיירד זיא רע .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב
 ,םָארגָאּפ רעד ןעמוקעגרָאפ 1906 ןיא זיא'ס ןעו .ןטקַא ערענָאיצולָאװער
 ןיא .ץושטסבלעז רעד ןיא וויטקַא ןעוועג לגניי רעקנַאלש רעכיוה רעד זיא
 רעד טימ תוכייש ןיא ןרָאװעג טריטסערַא לָאמ ןטשרע םוצ רע זיא 7
 ,עמוד-הכולמ רעד וצ עינַאּפמַאק-לַאוװ

 טנגוי רעד ןופ ליפ ןגיוצעגוצ ןוא טרעטסיײגַאב טָאה עיצולָאװער יד
 רעבָא סע זיא טייהרעמ רעד רַאפ .גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד וצ
 טָאה סָאװ ,לייט ַא ןעוועג ךיוא רעבָא זיא'ס .טרילפ-טנגוי ַא זיולב ןעוועג
 טסנקרַאפ ךיז שילַארָאמ ןוא שיאעדיא ןבָאה ייז .טסנרע רעייז ןעמונעג סע
 ןכרוד גנוזיילסיוא רעכעלשטנעמלַא ןופ לַאעדיא םעד טימ קידנעטש ףיוא
 טכאמעגכרוד רעטעּפש ןבָאה ייז סָאװ ,םילוגליג ענעדישרַאפ יד .םזילַאיצָאס
 םענעבילקעגסיוא םעד ןופ ייז ןריפּפָארַא טנעקעג טשינ ןבָאה ,ןבעל רעייז ןיא
 בקעי ןעװעג זיא ןימ םעד ןופ רענייא .געוו ןכעלטפַאשלעזעג-שיאעדיא
 ,סקַאוו

 ןרָאי יד ןעמוקעג ןענייז עיצולָאװער רעדנעלסור רעטשרע רעד ךָאנ ןעוו
 סקַאװ זיא ,ןרָאװעג טּפַאלקעצ זיא גנוגעװַאב-רעטעברַא יד ןוא עיצקַאער ןופ
 --- 1908 דָאירעּפ םעד ןיִא טימַאב ךיז שפנ-תריסמ טימ ןבָאה סָאװ ,יד ןשיװצ
 -נָא רע טָאה 1912 ןיא .עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןעיובפיוא קירוצ 0
 -ַאיצָאס ַא ,רערעל ַא טקיטיײזַאב טָאה'מ לייוו ,קיירטש-לוש ַא טימ טריפעג
 ,סנעמַאזקע-ערוטַאמ יד וצ טוָאלעגוצ טשינ םיא ןעמ טָאה םעד בילוצ ,טסיל
 .טעטיזרעווינוא ןיא ןרידוטש גָארּפ ןייק ןרָאפעגקעװַא רע זיא 1913 רָאי ןיא
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 -סעדַא םיא טָאה'מ ואוו ,קָאטסילַאיב ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא 1914 רעמוז

 -רוק ַא ךָאנ .רעטעברַא-ליטסקעט ןופ קיירטש ַא ןופ רעריפנָא ןַא יו טריט
 לָאמ טייוצ ַא רע זיא רָאי ןבלעז ןיא .טיירפַאב םיא ןעמ טָאה טייצ רעצ

 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ דלַאב ןרָאװעג טריטסערַא

 ןוז רעוט עשידנוב עּפורג ַא טריטסערַא טלָאמעד טָאה טכַאמ עשיראצ יד
 ןעײרפַאב וצ ךיז ןעגנולעג זיא ןסקַאװ ,דנַאלסור ןיא ףיט טקישרַאפ ייז
 ,גנוקישרַאפ רעד ןופ

 דנוב רעד  קָאטסילַאיב ןעמונרַאפ ײמֹרַא עשטייד יד טָאה 1915 ןיא
 -עברַא .ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ :סעיצוטיטסניא עלַאגעל ייר ַא טפַאש

 ןשיװצ םוטעמוא זיא סקלַאװ .ןטפַאשלעזעג-רוטלוק ,םייה-רעדניק ַא ,ןכיק-רעט

 ,דנוב ןופ טעטימָאק ןשיטָאטש ןיא קיטייצכיילג זיא רע ,רעוט עטסוויטקַא יד

 -מוא ןַא ןופ רעציזרָאפ רעד טרעװו רע ,לַאגעלמוא ןריטסיזקע זומ סָאװ

 ןרעהעג'ס ןכלעוו וצ ,טַאר-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא םענעפַאשעג לַאגעל

 ,.רעטעברַא עשטייד ןוא עש כור-סייו ,עשיליוּפ ,עשידיי ןופ רעייטשרָאּפ

 -ערטסױרַא ערענָאיצולָאװער ייר ַא טריפעגכרוד טָאה טַאר-רעטעברַא רעד
 -טסעטָארּפ םענײמעגלַא ןַא ,רעטעברַא-ןַאב 1,500 ןופ קיירטש ַא ,ןעגנוט

 ןכָאנ ,סעיצַארטסנָאמעדןסַאג ןוא טכַאמ-עיצַאּפוקָא רעשטייז רעד ןגעק קיירטש
 ןסקַאװ ןעמ טָאה ,טכַאמ רעשטייד רעד ןגעק ףורפיוא ןַא ןופ ךיז ןזיײװַאב
 ףסוי ןוא ָאקשטַאלק רעטלַא -- רעוט עשידנוב ערעדנַא ייווצ טימ ןעמַאזוצ

 ןטלַאהעג ייז ןעמ טָאה טייצ ַא .טריטסערַא 1917 רעבָאטקָא ןיא ,ןייטשקע

 -עג ןשטייד ןיא טקישרַאכ רעטעטש ןוא הסיפת רעשירעטילימ רעד ןיא

 טײרפַאב רע זיא רעטעּפש רָאי ַא רעביא טימ .גרעבלעוװַאה רעגַאל-ןעגנַאפ

 ,דנַאלשטיײד ןיא עיצולָאװער יד ןכָארבעגסיױא זיא'ס ןעוו ,ןרָאװעג

 ןַא ןרָאװעג זיא ןליוּפ .טָאטשמיײיה ןייז ןיא קירוצ טמוק סקַאװ בקעי

 סקַאװ בקעי .ןטיבעג לַאקידַאר ךיז טָאה ץלַא -- הכולמ עקיגנעהּפָאמוא

 ןיא קיטעט זיא רע .גנוגעווַאב רעקיכָאק רעד ןיא ןיירַא רעדיוו ךיז טפרַאוװ

 יד ,ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןעיובפיוא טפלעה ,גנוטלַאװרַעּפ-הליהק רעד

 -עג עמַאס רעד ןיא זיא רע .ןָאט ןופ סעיצוטיטסניא ןוא לוש-רעקרעוװטנַאה

 -ימעסיטנַא יד ןופ ןעגנואימַאב יד ןגעק ףמַאק-גנוקידייטרַאפ ןופ שינעטכיד

 -ַאפ יד ןופ רעטעברדַא עשידיי יד ןסיטשוצסױרַא סעיצַאזינַאגרָא עשיט

 ,ןקירב

 טעטש לָאצ רערעסערג ַא ןיא גנוריגער עשיליוּפ יד טָאה 1920 ןיא

 רעד בילוצ דנוב ןופ רעוט ןוא רעריפ יד ןשיוװצ ןטסערַא טריפעגכרודַא

 ילוי ןיא ,המחלמ רעשיטעווָאס-שילױּפ רעד וצ טפַאשרענגעק רעשידנוב

 םיא ןעמ טָאה רָאי בלַאה א .,ןרָאװעג טריטסערַא סקַאװ ךיוא זיא 0

 ,שטיויַאר ןוא עשרַאװ ןופ תוסיפת יד ןיא ןטלַאהעג

 זיא רע ואוו ,עשרַאװ ןיא טניואוועג רע טָאה 1922 --- 1921 ןרָאי יד ןיא

 -ניא עשידיי יד ןגעװ עטעקנַא יד ןטעברַאַאב ןיא טקילײטַאבטימ ןעוועג
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 יד ןיא רעדנעב עסיורג 8 סױרַא) ןליוּפ ןיא ןעגנומענרעטנוא עלעירטסוד
 ,(1923 -- 1922 ןרָאי

 רע ואוו ,קָאטסילַאיב ןייק קירוצ רע טמוק טעברַא יד ןקידנערַאפ ןכָאנ
 רעקיזָאד רעד ןיא .המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד זיב ןבילברַאפ ןיוש זיא
 ןופ ןוא קירבַאפ-קַאבַאט סיקסווָאנַאי ןופ רעטייל ןעוועג סקַאװ זיא טייצ
 רעטָאפ ןייז ןופ ןעמונעגרעביא רע טָאה ףוסל .קירבַאפ-ליטסקעט סגנילירט
 ,רוטנעגַא-גנורעכיזרַאפ ַא ןופ גנולײטּפָא ןַא

 עטַאװירּפ ענייז וצ טצענערגַאב טשינ ךיז סקַאװ טָאה ןרָאי עלַא יד

 ןיא וויטקַא רָאג ןעוװעג רעטייו רע זיא ,רעירפ יװ ױזַא .ןעגנוקיטפעשַאב

 -סיוא ןרָאװעג רע זיא 1925 ןיא .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןשיטילָאּפ

 -רַאפ טָאה רע ואוו ,עסַאק-ןקנַארק רעד ןופ גנוטלַאוורַאפ רעד ןיא ןבילקעג
 ןַאמטַאר ַא ןעועג רע זיא 1928 ןופ .רעציזרָאפ-עציוו ןופ טמַא םעד ןעמונ

 ,טַאר-טָאטש רעקָאטסילַאיב ןופ

 .עיצַאזינַאגרַא רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא ןעוועג רע זיא קיטייצכיילג

 זיא ןוא ןרָאפנעמַאזוצ עשידנוב ףיוא טַאגעלעד ַא ןעוועג לָאמ ליפ זיא רע

 יַאּפ ןייק ןעוװעג טשינ זיא רע .טַאר-ײטרַאּפ ןיא דילגטימ ַא ןעוועג ךיוא
 -עג טָאה רע עכלעוו וצ ,ןטפַאשרעּפרעק עלַא יד ןיא .רעיושוצ רעוויס
 ,טקילײטַאב ןעוועג זיא רע רעכלעוו ןיא ,ןרָאפנעמַאזוצ עלַא יד ףיוא ןוא טרעה
 טול .ןגַארפ עטלדנַאהַאב יד וצ גנולעטש ַא ןעמונרַאפ ןוא טדערעג רע סָאה
 ןעוועג זיא םיא .טסילַאיצָאס רעשיטַארקָאמעד ַא ןעוועג רע זיא גנואיושנא ןייז
 טָאה רע .עיגָאלָאעזַארּפ עשיגָאגַאמעד ןוא גנעג עשירָאטַאטקיד דמערפ
 סעדער ענייז ,ןבעל ןופ ןטעטילַאער יד רַאפ שוח ןטנוזעג ַא טַאהעג ךיוא
 -ןיא עשיאייטרַאּפ ןיא רעדָא ענײמעגלַא ןיא ,ןעגנולמַאזרַאפ עכעלטנפע ףיוא
 -ןעמוגרַא רעשיטקַאּפ ןוא רעשיגָאל טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה סעיצוטיטס
 רעשידנוב רעד ןיא ןעלקיטרַא ןבירשעג ךיוא רע טָאה חסונ םעד ןיא .עיצַאט
 ןעורמוא עשידיי-יטנַא ןופ ןטייצ ןיא .רעקעוו רעקָאטסילַאיב רעד גנוטייצ
 -ַאגרָא טָאה דנוב רעד סָאװ ץושטפבלעז רעד ןופ שארב ןענַאטשעג רע זיא
 ,טריזינ

 -רעד ךיז ןבָאה תולייח עשיצַאנ-שטייד יד ןעוו ,1939 רעבמעטּפעס ןיא
 ץשיטעווָאס יד ןעוו .ענליוו ןייק קעװַא רע זיא ,קָאטסילַאיב וצ טרעטנענ
 ןרישרַאמ ןביױהעגנָא ךַאמּפָא ןילַאטס-רעלטיה ןופ ךמס ןפיוא ןבָאה תולייח
 סקַאװ טָאה טרָאד ןופ .ענװָאק ןייק קעװַא רע זיא ,ענליוו ןעמענרַאפ וצ
 ואוו ,עילַארטסױא ,ןרובלעמ ןייק טרירגימע עניז יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ
 ,םיבורק עטנָאנ ענייז ןענופעג ךיז ןבָאה'ס

 ןופ ןכָאװ עטשרע יד ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע ןיהואוו ,עילַארטסױא ןיא
 -עט רעכעלדימרעדמוא רעד ןיא לטיּפַאק יינ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה 0
 ףליה :ןבַאגפיוא ייוצ טלעטשעג ךיז טָאה רע .רעוט ןשידנוב ןופ טייקיט
 ןוא ןלױּפ ןופ ןטיבעג עטריּפוקָא יִד ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד רַאפ
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 ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא ןבָאה סָאװ ,ןטסידנוב לָאצ עניילק יד ןריזיוויטקַא
 ,טליפרעד תומילשב רע טָאה ןבַאגפיוא עדייב .עילַארטסיױא ןייק טרירגימע

 רַאפ סעזיוו עשילַארטסיױא ןפַאש ןיא ךעלדימרעדמוא ןעוועג זיא סקַאװ

 עניכ ןוא ןַאּפַאי ןיא ןקעטש ןבילכעג ןענייז סָאװ ,םיטילּפ-המחלמ עשידיי

 סָאד רע טָאה ,טקידנעעג ךיז טָאה המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןעוו .(יײכנַאש)

 ןברוח ןופ ןרָאי יד ןיא ןענייז סָאװ ,הטילּפה-תיראש יד רַאפ ןוטעג עבלעז

 ןעמוקַאב תוחּפשמ רעטרעדנוה ןבָאה םיא קנַאדַא .,עּפָאריא ןיא ןעוועג

 רעד ןיא טָאה רע תעב ,עילַארטסיױא ןיא ןצעזַאב וצ ךיז טייקכעלגעמ ַא

 רעד ןיא םיא טָאה ,ןזיירק עשידיי עסיוועג ןופ ןעגנורעטש טַאהעג טעברַא

 ,לעװלָאק רוטרַא רעריפ-רעטעברַא רעד ןפלָאהעגסױרַא ךס ַא טעברַא-גנוטער

 רעד ןיא םינינע-עיצַארגימיא רַאפ רעטסינימ ןעוועג טלָאמעד זיא רעכלעוו

 ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןעועג ךיוא זיא סקַאװ .גנוריגער-רָאבייל

 ,דנָאפ-ףליה ןשידיי םענײמעגלַא

 עשידנוב עסיורג ַא ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא ןרָאי-המחלמכָאנ יד ןיא

 ןיא קיטעט קרַאטש ןרָאװעג ןענייז ןטסידנוב ענעמוקעג יד .,עיצַאזינַאגרָא

 "יזרָאפ רעד ןעוועג זיא סקַאװ בקעי .ןבעל-רעטעברַא ןוא ןשידיי ןקיטרָאד

 לַאנרושז ריא ןופ רָאטקַאדערטימ ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ רעצ

 -ידיי עטסרעלוּפָאּפ עמַאס יד ןופ רענייא ללכב טרעוו רע .קנַאדעג רעזדנוא

 עשידיי סָאד ןריזיטַארקָאמעד וצ טימ טפלעה ןוא ןרובלעמ ןיא רעוט-ללכ עש

 ,ןבעל עכעלטפַאשלעזעג

 -טלעוו רעטייווצ רעד ףיוא טַאגעלעד ןעוועג סקַאװ בקעי זיא 1948 ןיא

 -לוק ןשידיי ןופ רָאפנעמַאזוצ-טלעוו ןטשרע ןפיוא ןוא דנוב ןופ ץנערעפנָאק

 ךיוא רע זיא 1955 ןיא .קרָאי-וינ ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ ,סערגנָאק-רוט

 "טנָאמ ןיא) דנוב ןופ ץנערעפנָאק-טלעוװ רעטירד רעד ףיוא טַאגעלעד ןעוועג

 -רָאָאק-טלעוו ןופ דילגטימ ַא ןעוועג טייצ עצנַאג יד זיא ןוא (עדַאנַאק ,לָאער

 ,טנרעלעג ןוא טנעיילעג רע טָאה ךעלרעהפיואמוא .דנוב ןופ טעטימָאק-ריניד

 -רעדמוא רעד טָא ןטימ ןיא .ללכה תבוטל טעברַאעג רדסכ ןוא טורעג טשינ

 ןברָאטשעג גנילצולּפ רעוט רעשידנוב רעיירטעג רעד זיא טעברַא רעכעלדימ

 .קַאטַא-ץרַאה ַא ןופ

 רעשידי רעײנ רעד ןופ ןָאקיסקעל .1935 קָאטסילַאיב ,ןָאקיסקעל רעקָאטסילַאיב :.ב

 ,עמיטש רעקָאטסילַאיב : יקסווָאניטנעמעלק דוד .1960 קרָאייויג ,דנַאב רעטירד ,רוטַארעטיל

 ,סיורָאפ : שַאירַאכַאז .י .י ,1956 לירּפַא ,טרָאד : ןהָאס דוד .קרָאי-וינ 1950 לירּפַא-ץרעמ

 לירּפַא ,טרָאד :ןַאהַאק בקעי .טרָאד : יקסדורגָאװָאנ לאונמע .עקיסקעמ 1956 ץרעמ
 יד :יקסװַאשרַאװ .ב .קרָאיהינ ,1956 ץרעמ ,טייצ רעזנוא : יקסנישטַאבאט .בב ,6

 : ךַארכַאב .ה .ןרובלעמ 1956 ץרעמ 2 ,1940 ץרעמ 29 ,סעינ עשידיי עשילַארטסױא

 .ןרובלעמ 1936 ץרעמ 2 ,טסָאּפ עשידיי יד

 ץרעה .ש י
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 טַאּפ בקעי

 -גַארק רעגנַאל ַא ךָאנ קרָאי-וינ ןיא 0 לירּפַא ןט25 םעד ןברָאטשעג
 ,טייק

 ןַא ןיא ,1890 ילוי ןט19 םעד ,קָאטסילַאיב ןיא ןרָאװעג ןריובעג
 רעטָאּפ רעד .החּפשמ-רעטעברַא ןָק

 יד ,רעכעלב ַא ןעװעג ןיא ןתנ
 -סקעט ַא -- לזייר עשַאמ רעטומ
 ,ןירעטעברַא-ליט

 -עג ןרעטלע יד ןבָאה ןוו םעד
 ,גנואיצרעד עלענָאיצידַארט ַא ןבעג
 -- רָאי 14 זיב טנרעלעג טָאה רע
 ןיא רעטעּפש ,םירדח ןיא רעירפ
 -ָאלס ןוא קצולס ןופ תובישי יד
 ,עקדָאב

 -הבישי רעקיאצפ ,רעגנוי רעד
 קעװַא ירפ רָאג רעבָא זיא רוחב
 -עג זיא רע .ןגעו ערעדנַא ףיוא
 ךיז טרעקעגמוא .רעטעברַא ןַא ןרָאװ

 טייצ ַא טעברַאעג .קָאטסילַאיב ןייק |
 טשינ רעבָא גנַאל ,יירעניּפש ןיא |
 רע ,טעברַא רעשיזיפ ייב ןבילבעג 0

 רעד רַאפ ןקריוו וצ ןביוהעגנָא טָאה = טי
 :ןעגנעדטשנָא עקיטסייג ךרוד רָאנ עשיזיפ ךרוד טשינ "טעברַא ןופ טלעווע
 ,רענדער ןוא רעביירש ,רערעל ַא יו

 יירד עלַא טריפעגסיוא רע טָאה ןרָאי עקידרעטייוו ענייז עלַא ןיא טשינ
 -יובעגנייא ,עסיורג ןזיװעגסױרַא רע טָאה יירד ץלַא ןיא רעבָא : סעיצקנופ
 .ןעוטפיוא עקיטכיוו טימ טנכייצעגסיוא ךיז סָאה ןוא ןטייקיאעפ ענער

 עשיטסינויצ-ילעוּפ ןיא ןבױהעגנָא טַאּפ בקעי טָאה געוו ןשיטילָאּפ ןייז
 רע זיא ךָאנרעד ץרוק .1905 ןיא ןענַאטשעגוצ זיא רע עכלעוו וצ ,ןּפורג
 ןופ ךשמב .(עטקינייארַאפ .ג .ַא יד רעטעּפש) ײטרַאּפ .ס .ס רעד וצ רעכירַא
 טייקיטעט עוויטקַא ןַא טריפעג ײטרַאּפ רעד סָא ןיא רע טָאה רָאי 10 רעביא
 ןסעזעג רע זיא טייצ רעד ןיא לָאמ עכעלטע .רענדער ןוא רעביירש סלַא
 -ייארַאפ , יד ןופ ןַאמטַאר ןרָאװעג רע זיא 1918 ןיא ,סעמרוט עשירַאצ ןיא
 -קעס ריא ןעוועג טייצ עצרוק ַא ;הליהק רעקָאטסילַאיב רעד ןיא ?עטקיג
 ,רַאטער

 רעיינ רעד םורַא ןוא ןיא וויטקַא סרעדנוזַאב ןעוועג רע זיא 1915 טניז
 ןופ רעיוב יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע ,גנוגעװַאב-לוש רעכעלטלעוו-שידיי
 ןוא רערעל ַא ןעוועג .ןלוש ןוא ןעמייה-רעדניק עכעלטלעוו-שידיי עיינ יד
 ,קָאטסילַאיב ןיא לוש רעכעלטלעוו-שידיי ַא ןופ רעטלַאוורַאפ
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 טוָאלרַאפ רע טָאה המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ךָאנ טייצ עצרוק ַא

 -שידיי ןיא וויטקַא רעטייוו טרָאד ןעוועג .ענליוו ןיא טבעלעג ןוא קָאטסילַאיב

 ןשידיי ןטשרע םוצ ענליוו ןופ טַאגעלעד ַא ןעוועג .ץזעוו-לוש ןכעלטלעוו

 ?ָאשיצ; יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא'ס ןכלעוו ףיוא ,(1921) רָאפנעמַאזוצ-לוש

 .(עיצַאזינַאגרָא-לוש עשידיי עלַארטנעצ)

 ןיא ןירַא זיא ןוא ײטרַאּפ עקידרעירפ ןייז טזָאלרַאפ רע טָאה 1920 ןיא

 ,(ענליוו ןיא) דנוב

 טרָא -ןיואוו ןייז טביילב סָאװ ,עשרַאװ ןיא ךיז רע טצעזַאב 1922 ןיא

 -ךייר ןייז ןיא טייקיטעט רעטסשירעפעש רעד ןופ טייצ יד זיא'ס ,1938 זיב

 ,ןבעל ןשירעפעש

 -ניל רעד וצ ןענַאטשעגוצ רע זיא ,דנוב ןיא ןיײרַא זיא טַאּפ בקעי ןעוו

 ,ײטרַאּפ רעד ןיא טייהרעמ יד טעדליבעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,גנוטכיר רעק

 טרעדנעעג ,ערעדנַא לייט ַא טימ ןעמַאװצ ,רע טָאה רעטעּפש רָאי עכעלטע

 -טנעצ) "רעסנייא,, יד ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ,גנולעטשנייא ןייז

 ,טסילַאיצָאס "רעטכער, ַא ןרָאװעג רעטעּפש ךָאנ ןוא (ןטסיר

 דנוב ןטימ ןטקַאטנָאק טַאהעג רע טָאה ,שיטילָאּפ טשינ ,טקערידמוא

 -רעד עסיוועג ןענייז המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ ךָאנ .רעירפ ליפ

 טשרע רעבָא .רעכיב-למַאז עשידנוב ןיא טקורדעג ןעוועג ענייז ןעגנולייצ

 עקיטיונ יד טייקיטעט ןייז רַאפ ןענואוועג רע טָאה דנוב ןיא סולשנָא ןייז ךרוד

 -קַאװרעד ןופ םלוע ןשירעפמעק ןסיורג םעד -- עזַאב-ןסַאמ עקירעהעג ןוא

 ךיא יו ,רעביירש םעד רַאפ ,רענדער םעד רַאפ עכעלטנגוי ןוא ענעס

 ,רעוט-לוש ןוא רערעל םעד רַאפ
 ןעוועג .סעיציזָאּפ עקידנריפ ןוא עקיטכיוו ןעמונרַאפ רע טָאה דנוב ןיא

 ןופ דילגטימ ַא ךיוא ןוא טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ דילגטימ ַא ןרָאי לָאצ ַא

 -נעטש ַא ןעוועג .הליהק רעװעשרַאװ רעד ןיא סנרּפ .טעטימָאק רעװעשרַאוװ

 -ַאב ,גנוטייצ-סקלָאפ רעשידנוב רעכעלגעט רעד ןופ רעטעברַאטימ רעקיד

 ןבירשעג .ןעמונעגסיוא קרַאטש ןבָאה סָאװ ,ןעלקיטרַא טימ ריא ןיא טקיליײט

 .סעבַאגסיוא -- עשידנוב טשינ ךיוא ןוא --- עשידנוב ערעדנַא ןיא םעד ץוחַא

 טייצ עסיוועג ַא ,ָאעיצ רעד ןיא רעוט-טּפיוה יד ןופ ןעוועג זיא רע

 רַאפ ךס ַא ןָאטעגפיוא טָאה רע .וויטוקעזקע ריא ןופ רַאטערקעס רעד ךיוא

 -עלרָאפ ,סעדער ענייז ךרוד ךיוא רוטלוק ןוא לוש רעכעלטלפוו-שידיי רעד

 וצ עקירעמַא ןייק טקישעג לָאמ יירד םיא טָאה ָאשיצ יד .סמורָאפ ,ןעגנוז

 ןלױּפ ןיא ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד תבוטל סעינַאּפמַאק ןריפ

 ןבײרשוצנָא ןזיװַאב --- דָאירעּפ ןקיזָאד ןיא ךיוא -- רע טָאה םעד ץוח

 רעכיב ; רעדניק רַאפ רעכיב-לוש :םינימ ענעדישרַאפ ןופ רעכיב לָאצ ַא

 שודיק ףױא ,ןטסידנוב) טײהנעגנַאגרַאפ רעשידנוב רעשיאָארעה רעד ןגעוו

 .ןעגנולייצרעד ,רעכיב-עזייר ;(.ַא .א ןעניגַאב ןופ ןגעוו יד ףױוא ,םששה

 ןעװעג .קרָאי-ינ ןייק ןרָאפעגקעװַא טַאּפ בקעי זיא 1928 רָאי ןיא

 ןלוּפ ןיא דנוב רעד עכלעוו ,עיצַאגעלעד רעקינָאזרעּפ-יירד רעד ןופ רענייא
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 רַאפ עיצקַא-ףליה עטיירב ַא ָאד ןױיפ וצ ידכ ,עקירעמַא ןייק טקישעג טָאה
 ןלױּפ ןיא גנוגעוװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןטיונ יד

 -בלעז עקיזָאד יד טָאה המחלמ-טלצוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא רעד
 ,בייהנָא ריא ךָאנ טייצ עצרוק ַא טקידנערַאפ עיצקַא עשידנוב עקידנעטש
 ןענייז -- יקסנישטַאבַאט ןוא טַאּפ -- עיצַאגעלעד רעד ןופ רעדילגטימ ייווצ
 ,גנוריפנָא ןייז ןיא ,טעטימָאק רעטעברַא ןשידיי ןיא ןיירַא ,1941 ןיא ,ךָאנרעד
 ןשידיי ןופ רַאטערקעס-װװיטוקעזקע רעד ןרָאװעג ןכיגניא זיא טַאּפ בקעי
 ןטלַאהעגנָא רע טָאה טמַא ןקידנריפנָא ןקיזָאד םעד .טעטימָאק-רעטעברַא
 עיציַָאּפ רעד ףיוא .טײקנַארק בילוצ טרינגיזער טָאה רע ןעוו ,1963 זיב
 ,גלָאפרעד ליפ טַאהעג ןוא ןטייקיאעפ ךס ַא ןזיװעגסױרַא רע טָאה

 ןשידיי ןופ טייקיטעט-ףליה רעד וצ רעייטשוצ ןייז זיא סיורג סרעדנוזַאב
 רעטשרע רעד ןיא .המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב טעטימָאק-רעטעברַא
 -לוק ןוא רעטעברַא לָאצ ַא ןעװעטַארסױרַא םייב ףליה ןעוועג סע זיא עזַאפ
 רעשיטעווָאס רעטנוא ,ןסערק-חרזמ עשילױּפ עקילָאמַא יד ןופ רעוט-רוט
 ,ךיירקנַארפ ןטריּפוקָא-יצַאנ ןופ ןוא עיצַאּפוקָא

 ןעוועג טשינ ןיוש זיא ,ענליוו ןיא גנוטער יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןעוו
 ןירערעל ַא ןעוועג זיא יז .הקבר יורפ עטשרע סטטַאּפ עקידעבעל יד ןשיווצ
 עטנַאקַאב ןוא עיירטעג ,ענעבעגעגרעביא ןַא ,לושיָאשיצ רעװעשרַאװ ַא ןיא
 ןעוועג ,עּפורג:רערעל רעשידנוב רעװעשרַאװ רעד ןיא !ויטקַא ,עקטסידנוב
 ןופ טעװעטַארעג ךיז ןבָאה סָאװ ,עּפורג-םיטילּפ רעשידנוב רעד ןופ ענייא
 .ןברָאטשעג גנולצולּפ ןטרָאד ןיא יז .ענליוו ןייק עשרַאװ

 זַא ,טרעייטשעגייב ליפ טָאה -- ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ -- טַאּפ בקעי
 ןרָאי יד ןיא טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ טייקיטעט-ףליה עקיטכיוו יד
 ,סָאטעג יד ןיא ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד רַאפ המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ
 ךיוא יױזַא .רעמַאזקריװ סָאװ ןייז לָאז סעּפורג עקידנפמעק עקיטרָאד יד רַאפ
 הטילּפה תיראש יד רַאפ טעברַא-ףליה רעד ןיא דָאירעּפ ןקידרעטעּפש ןיא
 ,ןברוח ןסיורג ןופ

 ךױא -- טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןכרוד -- רע טָאה 1948 ןיא
 -גָאק -רוטלוק ןשידיי ןכעלטלעוולַא ןופ גנודנירג רעד וצ ןפלָאהעגטימ ליפ
 לָאצ ַא .לָאר:טּפױה ַא םיא ןיא טליּפשעג טייצ עצנַאג יד טָאה ןוא סערג
 -ביילג .טעטימָאק ןוויטַארטסינימדַא ןייז ןופ רעציזרָאפ ןעוועג רע זיא ןרָאי
 לַאנרושז:שדיח םעד ןופ רָאטקַאדער-טימ ַא ןעוועג ךיוא רע זיא קיטייצ
 ןוא ָאוויי ןיא ,גניר-רעטעברַא ןיא וויטקַא ןעוועג ךיוא זיא רע .טפנוקוצ יד
 ,סעיצוטיטסניא ןוא ןטפַאשרעּפרעק עשידיי ערעדנַא

 -רַא ןשידיי ןיא ןיירַא זיא טַאּפ בקעי ןעוו ,טייצ רעבלעז רעד ןיא טעמכ
 רענַאקירעמַאא יד קרָאי-וינ ןיא טריאוטיטסנָאק ךיז טָאה ,טעטימָאק-רעסעב
 ןיב דילגטימ ריא ןעוועג ןיא טַאּפ ."ןליוּפ ןיא דנוב ןופ ץנַאטנעזערּפער
 זיא'ס ןעוװ) 1941 ןיא ,טפַאשרעּפרעק רעד ןופ שיצַאדיווקיל-טסבלעז רעד
 ןכלעוו ןיא ,דנוב ןופ טעטימָאק-רינידרָאָאק-טלעוו רעד ןרָאװעג טעדליבעגסיוא
 טקילײטַאב ךיוא ךיז רע טָאה טייצ רעד ןיא .(טקילײטַאב ןעוועג טשינ זיא רע
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 רעטנָאמרעד רעד ןופ ןַאגרָא רעד ןעוועג טלָאמעד זיא סָאװ ,"טייצ רעזנוא, ןיא

 ,ץנַאטנעזערּפער

 "רַאפ עקירעמַא ןיא ָאד ךיוא ,ךעלריטַאנ ,זיא דנוב ןטימ גנוטפעהַאב ןייז

 ,טנעצקַא ןשיטילָאּפ ןיא גנורעדנע ןַא טימ -- ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב ןבילב

 ירַא זיא ,דנוב רעד םיא ייב טַאהעג רעירפ טָאה'ס עכלעוו ,טעטירָאירּפ יד

 סנטסרעמ -- םינינע יד ןיא ןוא .טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןפיוא רעב

 דנוב רעד עכלעוװ ןיא -- ןגַארפ ערעדנַא לייט ןוא לארשי תנידמ עגונב

 ,טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןטימ םיכסמ ןעוועג טשינ זיא (עקירעמַא ןיא)

 ,ןטצעל ןטימ ןעוועג טַאּפ זיא

 א

 -מיא ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ ןַארַאפ .ןטייקיאעפ ליפ טגָאמרַאפ טָאה רע

 ערעדנַא ךָאנ .רעביירש עטבַאנַאב ןענייז ערעדנַא .רענדער עוויסערּפ

 ןוא רעוט-רוטלוק יװ -- ערעדנַא .ןרָאטַאזינַאגרָא יו סיוא ךיז ןענעכייצ

 -יבמָאק יד .רעוט-לוש ןוא רערעל יװ --- ערעדנַא רעדיוו .רעיוב-רוטלוק

 רַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא ןָאזרעּפ ןייא ןיא ןטייקיאעפ ליפ ױזַא ןופ עיצַאנ

 ןעוועג טשינ ןענייז ןטייקיאעפ עקיטייזליפ ענייז .טייקכעלנעזרעּפ סטַאּפ בקעי

 ךיז ףיא טָאה רע סָאװ ,טעברַא רעדעי ייב רעבָא .םענרַאפ ןכיילג ַא ןופ

 רע טָאה ,טעמדיוועג ךיז טָאה רע ןכלעוו וצ ,טיבעג ןדעי ףיוא ,ןעמונעג

 .טייקשירעפעש ןוא וויטַאיציניא ,עיגרענע עכעלנייוועגרעסיוא ןזיװעגסױרַא

 ןעגנוגנידַאב יד וצ ךיז ןסַאּפוצ ןופ טייקיאעפ עסיורג ַא טַאהעג טָאה רע

 -מוא רעייז ַא רעבָא זיא "גנוסַאּפוצ , ,ןטייקיטעט ענייז ןופ הביבס רעד ןוא

 ןיא ךיױא ?ױזַא יו :עגַארפ רעד טימ ןדנובעג ,ףירגַאב רעטמיטשַאב

 םעד ןגעװ עגַארפ יד ןענַאטשעג זיא ןבעל סטַאּפ ןופ ןטנעמָאמ עסיוועג

 .גנוסַאּפוצ רענעפורעג ױזַא רעד ןופ ליצ ןוא ןפוא

 -עטקַארַאכ סרעדנוזַאב ַא ןעוועג זיא ?עיצַאזיטַאמַארד , ,"עיצַאזיטעָאּפ

 ענייז ןופ ,ןעגנופַאש עשירעביירש סטַאּפ בקעי ןופ טפשַאנגייא עשיטסיר

 ןשידיי ןוא טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןיא ןטייקיטעט ענייז ןופ ,סעדער

 הביבס רעד ןיא ,ןבעל ןכעלנעזרעּפ ןייז ןופ ךיוא רשפא ןוא סערגנָאק-רוטלוק

 .רענייז ליטס רעד ןעוועג זיא סָאד ,ךעלקינייא ןוא רעדניק ,יורפ ןייז ןופ

 "עלעטשטפירש ענייז ןופ גלָאפרעד םוצ ןגָארטעגײב ליפ טָאה סָאװ ,ליטס ַא

 .ןעוטפיוא עלענָאיצַאזינַאגרָא ךיוא ןוא עשירענדער ,עשיר

 ןביוהעגנָא טשינ ךיז טָאה טַאּפ בקעי ןופ טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג יד

 "ונעגנָא ;טריזיטַאמילקַא ךיג רעייז דנוב ןיא רעבָא ךיז טָאה רע ,דנוב ןיא

 ןוא .םייה עיינ ןייז טריטּפָאדַא רעגריב רעטריזילַארוטַאנ ַא יו םיא ןעמ

 עמיטניא ,עטנָאנ ענעי ןעמוקַאב רע טָאה דנוב ןכרוד ןוא דנוב ןיא טשרע

 רעד טימ .,עסַאמ-סקלָאפ ןוא -רעטעברַא רעשידיי רעד טימ גנודניברַאפ

 -סקלָאפ רעשידיי רעקידנבערטש שיטסילַאיצָאס ןוא רעשירעפמעק רעסיורג

 ןטייקיאעפ עקיטייזליפ ענייז רעכלעוו קנַאד ַא ,גנודניברַאפ ַא -- עסַאמ

 ,גנולקיװטנַא ןופ טייקכעלגעמ עלופ יד ןעמוקַאב ןבָאה
 -רַאװ םעד ךָאנ ,ןברוח םעד ךָאנ ,גירק-טלעוו ןטייווצ ןכָאנ זיא רע ןעוו
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 סקעז יד ןופ םוקמוא םעד ךָאנ ,ןדנַאטשרעדיװ-ָאטעג ערעדנַא ןוא רעוועש

 טָאה ,טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ חילש סלַא ןליוּפ ןייק ןעמוקעג ,ןָאילימ

 םעד ץָארט -- ןפָארטעגנָא ןטסידנוב ענעבילבעג-ןבעל יד ןשיווצ טרָאד רע

 טשינ שרעדנַא ץעגרע ןיא טָאה רע סָאװ ,רעייפ ןקיטסיײיג ַא -- ׁשַא ןקימורַא
 ןופ עיצַאריּפסניא ןַא ןעוועג זיא סָאװ ןוא ןּפַאזנייא ןוא ןליפ ,ןעז טנָאקעג

 ,טפַארק רעכעלכײלגרַאפמוא ןַא

 -עג ָאד ךיוא טָאה רע .עקירעמַא ןיא טריזיטַאמילקַא ךיז טָאה רע

 ,ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי טימ ,טקַאטנָאק ןטנָאנ ַא וליפַא ,טקַאטנָאק ַא טַאה
 םעד טימ טשינ ...ןסַאמ ערעדנַא :שרעדנַא סעּפע ןעוועג זיא'ס רעבָא
 טפַארק-דניצ רעד טימ טשינ ,טייקשירעפמעק רעד טימ טשינ ,םזַאיזוטנע
 ןוא ןלױּפ ןקילָאמַא ןיא ןסַאמ-סקלָאפ ןוא -רעטעברַא עשידנוב יד ןופ

 עסַאמ ןוא רעריפ ןופ גנוקריווַאב יד לייוו ןוא ,שרעדנַא ןעוועג זיא'ס לייוו

 -עװ רעװ עגַארפ יד ןוא ,םעלבָארּפ רעשיטילָאּפ-לַאיצָאס רעסיורג ַא זיא

 -פיוא ןענייז -- רעפטנע ןרעכיז ַא ןופ טייוו זיא ױזַא יו ןוא טקריוװַאב ןעמ
 ןוא דנוב ןשיווצ ןטייקנדישרַאפ-סגנוניימ ,עקירעמַא ןיא ,ָאד ןעמוקעג

 ,טַאּפ בקעי
 טײקטנָאנ יד ןטלַאהעגנָא טָאה ןטייקנדיישרַאפ-סגנוניימ ץָארט רעבָא

 ,טושּפ רעייז ןעוועג זיא'ס -- ? ױזַא יו ,.ןטסידנוב ןוא דנוב םעד ,םיא ןשיווצ
 ןדעי ייב :ןריניפעד וצ טכייל ױזַא טשינ ןכַאז עטושּפ ליפ יװ ,ךָאד ןוא
 -- טשינ רעדָא סעיסוקסיד טימ -- םיא טימ סעומש ןדעי ייב ,ףערטנעמַאזוצ

 -רַאפ עקיטייזנגעק רעזנוא טליפעג טָאה רע ךיוא ןוא טליפעג רימ ןבָאה

 טשינ טפָא סע זיא ,עבלעז סָאד ןגָאז ייווצ ןעוו : לטרעוו ַא ןַארַאפ .גנודניב
 : טרעקרַאפ ןעוועג זיא לַאפ םעד ןיא ןוא ןייז ךיוא ןעק'ס רעבָא .עבלעז סָאד

 .עבלעז סָאד --- ךָאד ייז טדניברַאפ'ס ןוא ,עבלעז סָאד טשעינ ןגָאז ייווצ

 ,לָאמניא .טכַארבעגסױרַא לָאמנײא טשינ סָאד טָאה אפוג טַאּפ בקעי

 ,לָאערטנָאמ ןיא ץנערעפנָאק טלעוו רעשידנוב ַא ףיוא ,קירוצ רָאי 12 טימ
 ךיא; :רעטרעװ יד טימ טקידנערַאפ עדער עלופסקורדנייא ןייז רע טָאה

 ָאד ןעמוק וצ טלעפרַאפ טשינ לָאמנייק טָאה טַאּפ בקעי ...?םייהַא קנעב
 ןעוועג טשינ זיא רע .דנוב ןופ בוט-םוי יַאמ ןטשרע םוצ --- ,קרָאי-וינ ןיא
 ,יַאמ ןטשרע ןשידנוב םוצ ןעמוק ןייז רעבָא .ןעגנורעייפ יד ףיוא רענדער ןייק
 רעטרעוו ןָא ץלַא --- ךיז ןסירגַאב ןוא ןרעה ןוא ןציז ןוא ,ןעמוק עמוטש סָאד
 ,רעטרעוו טדערעג טָאה --

 ןעועג טשינ ןענייז רימ ןעוו ןליפא ,זנוא ןופ רענייא ןעוועג זיא רע
 ןוא רבח רעטנָאנ ַא .ןגַארפ ערעדנַא רעדָא יד ןיא קימיטשנייא ךיז ןשיווצ

 רעטריזינַאגרָא רעשידיי רעגיה רעד ןבעגעג טָאה דנוב רעד ןכלעוו ,טניירפ
 ,טלעוו:רוטלוק רעשידיי רעגיה רעד ןוא טפַאשרעטעברַא

 ַאמע ןוא לאונמע -- רעטכָאט ַא ןוא ןוז ַא טמותירַאפ טָאה טַאּפ בקעי
 ,עדירפ יורפ עטייווצ ןייז ןוא ךעלקינייא

 רערעש לאונמע

0 
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 יקסנישטַאבַאט ןימינב

 רעטָאפ רעד .1896 ץרעמ 21 םעד ץָאטסילַאיב ןיא ןרָאװעג ןריובעג
 ,קַאטרַאט ַא ןופ רעטלַאװרַאפ ַא ןעוועג זיא ,ליכשמ ַא ןוא ןדמל ַא ,לאומש
 ןעמוקַאב ןימינב טָאה גנודליב ןייז .ררוב רעשיטָאטש ַא ןעוועג ךיוא זיא רע

 ןוא לוש-לטימ .,הבישי ,רדח ןיא ןא : :
 .גנודליב-טסבלעז ךרוד שש

 -נָא טעברַא עכעלטפַאשלעזעג ןייז

 -לַאנַאיצַאנ םעד ןדנירג טימ ןביוהעג

 ןכלעוו ןופ ,ןייארַאפ-טנגוי ןלַאקידַאר

 -עג .רעציורָאפ רעד ןעוועג זיא רע

 ןיא .1917 רָאי ןופ דנוב םוצ טרעה

 טקילײטַאב ךיז ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא

 -וָאק ןוא ןרָאפנעמַאזוצ לָאצ ַא ןיא

 רעלוּפָאּפ ךיז .דנוב ןופ ןצנערעפ

 -ןרַא ןוא קָאטסילַאיב ןיא טכַאמעג
 רעקיטרַאנגייא ןַא יוו טנגעג רעקימ

 טנָאקעג טָאה סָאװ ,רענדער-סקלָאפ
 ץטסנרע ןגעו סעדער ןטכעלפכרוד | א
 ,ךעלהשעמ:סקלָאפ ןוא רָאמוח טימ םינינע

 רע זיא ,קָאטסילַאיב ןיא ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןופ רענָאיּפ ַא
 עיצַאזינַאגרָא-לוש רעקָאטסילַאיב רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןעװעג ןרָאי ליפ
 ןלוש יד טָאטש ןיא ןריפ ןוא ןעיובפיוא םייב ןטסנידרַאפ עסיורג טַאהעג ןוא
 טריפעגנָא .סעיצוטיטסניא-רוטלוק עשידיי ערעדנַא ןוא רעדניק עשידיי רַאפ
 ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,ןלוש עכעלטלעוו-שידיי ןופ גַאלרַאפ ןטשרע םעד
 ,רעדניק רַאפ רעכיב 2

 רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא ןעוועג 1938 ףוס זיב 1918 ףוס ןופ
 סלַא ןרָאװעג טלייועג ןצנעדַאק ענעדישרַאפ ןיא .הליהק רעקָאטסילַאיב
 -גָאט רעד ןיא ליײטנָא ןייז ץוחַא .(1938 --- 1926) טַאר-טָאטש ןופ ןַאמטַאר
 ןעוועג ךיוא רע זיא ,עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ טייקיטעט רעכעלגעט
 -ַאגרָא) זָאט יו ,סעיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאשלעזעג עשידיי ערעדנַא ןיא ןויטקַא
 ןוא טרָא ,(גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ טנוזעג סָאד ןטיהוצּפָא עיצַאזינ
 ,ערעדנַא

 -ַאזינַאגרָא-לוש עשידיי עלַארטנעצ) ָאשיצ ןופ ןוא דנוב ןופ תוחילש ןיא
 -סיוא ןוא דנַאל ןיא טעטש ליפ טכוזַאב יקסנישטַאבַאט טָאה (ןלױּפ ןיא עיצ
 ןוא סעדער טימ ןטערטעגסױרַא ןוא סעיצקַא טריפעג טָאה רע זאוו ,דנַאל
 זָאט ,ָאשיצ ןופ ןעגנוטלַאװרַאפ-טּפיױה יד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ,ןעגנוזעלרָאפ
 ןלױּפ ןיא טרָא ןוא

 רעשידנוב רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג .עקירעמַא ןיא טבעלעג 1928 ןופ
 ןכָאנ .(יקסדורגָאװָאנ לאונמע ןוא טַאּפ בקעי טימ ןעמַאזוצ) עיצַאגעלעד
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 רָאטקעריד:-ןייּפמַאק רעד ןרָאװעג המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא

 -סיוא רָאי רָאּפ עטצעל יד ןוא עקירעמַא ןיא טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ

 רעד ןיא ןעוועג ךיוא זיא רֶע .רַאטערקעס-וװיטוקעזקע ןופ טמַא םעד טריפעג

 -רעטעברַא ןוא ָאויי ,סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי ןכעלטלעװלַא ןופ גנוריפנָא

 -ּפער רענַאקירעמַא רעד ןיא דילגטימ ַא ןעוועג רע זיא קיטייצכיילג .גניר

 טעטימָאק-רינידרָאָאק-טלעוװ ןיא רעטעּפש ןוא ןליוּפ ןיא דנוב ןופ ץנַאטנעזער

 ,דנוב ןופ

 טקורדעג לָאמלייט טָאה -- רעביירש ןייק טשינ םגה --- יקסנישטַאבָאט

 -קַאדערטימ ןעוועג רע זיא ןליוּפ ןיא ,עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא ןעלקיטרַא

 .רעקעוו רעקַאטסילַאיב ןופ רָאט

 ךרוד ןרָאװעג טגנערבעגמוא ןענייז המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב

 ןוז דעקיצנייא ,לדניירק יורפ ןייז ,רעטומ יד --- החּפשמ עסיורג ןייז סיצַאנ יד

 רעד .רעדניק ערעייז טימ סרעגָאװש ןוא רעטסעוװש יירד ךיוא יו ,לאומש

 -- יורפ עטייווצ ןייז טמותירַאפ טָאה רע .ָאטעג ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא ןוז

 ,עידַאנ עטרבח

 1967 טסוגױא ןט6 םעד גָאטנוז ןברָאטשעג זיא יקסנישטַאבַאט ןימינב

 ,חאווצ ַא טזָאלעגרעביא טָאה רע .םישדח עכעלטע ןופ טײקנַארק ַא ךָאנ

 ןרעו טײרּפשעצ לָאז שַא סָאד ןוא ןרעװו טרימערק לָאז רעּפרעק ןייז זַא

 .טפול רעד ןיא
 לא
 נא א

 ןייז רַאפ רָאי רָאּפ ַא) ןעגנונעכייצרַאפ ענעגייא סיקסנישטַאבַאט טיול

 רַאפ רעבָא ."ןפיוה עשיצירּפ ןופ, טמַאטשעג ןרעטלע ענייז ןבָאה (טיוט
 ןיא טכַארברַאפ רע טָאה טייהדניק ןייז ,עטכישעג ןעוועג סָאד זיא םיא

 ןרעטלע ןייז טימ ןעמַאזוצ קנַאב-ףָאלש ַא ףיוא ןפָאלשעג .טיונ ןוא טײקמירָא

 ןַא ךרוד טנײשעגנײרַא טָאה לסיב ַא; -- טכיל ןָא רעמיצ ַא ןיא רעדורב

 סעיצקעל ןבעגעג ןיוש רע טָאה רָאי 10 ןופ רעטלע ןיא .?טנַאװ ןיא גנונפע

 ןקלעמ ןופ עשירפ ,ךלימ זָאלג ייוצ, רַאפרעד ןגירקעג ןוא שיסור ןיא
 ןוא םידמלמ עטסעב יד ייב ןענרעל ךיז לָאז ךיא ,טלָאװעג טָאה עמַאמ יד
 ,ןלָאצ טנָאקעג טשינ יז טָאה דומיל-רכש ןייק

 ןיא, רע טגעלפ ןייג .ןרָאי עגניי יד ןיא זעיגילער רעייז ןעוועג זיא רע
 "סעדער ענייז ןטלַאה טגעלפ קעדַאלװ .ב ואוו טרָאד ,שרדמ-תיב ןטייוו ַא
 טָאה ןעמ -- ,ןוויטָאמ עלַאיצָאס בילוצ רע זיא שרדמ-תיב ןופ קעװַא ןוא

 ,(טײקמירָא ןייז בילוצ) "ןטַאט םעד טקידיילַאבא (ןענעװַאד םייב)

 רעציזרָאפ סלַא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב ןעמוקַאב; טָאה רע
 לבור 5,000 -- טעטשיץענערג יד ןופ םישוריג יד ןפלעה וצ טעטימָאק ןופ
 ךיז טרירעגוצ טשינ רעבָא ,טרעגנוהעג ןילַא .טייקיטעט-ףליה רעד רַאפ
 ,71917 ןיא ןײרַא ךיא ןיב (דנוב) ײטרַאּפ רעד ןיא ...טלעג םעד וצ

 יד ןיא טקורעגסױרַא ךיז טייהרעגנוי ךָאנ רע טָאה קָאטסילַאיב ןיא
 ןיא ןעועג דנוב ןופ רעייטשרָאפ סלַא .ןעייר-ףמַאק עשידנוב עטשרעדָאפ
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 -רַא ןיא ךיוא ןוא עסַאק"ןקנַארק רעד ןיא ,טַאר-טָאטש םניא ,הליהק רעד

 ,עקירעמַא ןיא ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא) .קָאטסילַאיב ןופ טכירעג-סטעב
 -עג ןוא ?טמַא-רעטכיר, ןקיזָאד ןטימ טריצלָאטש רעייז יקסנישטַאבַאט טָאה
 ,(טייצ רענעי ןופ ןדָאזיּפע עטנַאסערעטניא ןלייצרעד טנָאק

 -מיא סלַא טנכייצעגסיוא יקסנישטַאבַאט ךיז טָאה קָאטסילַאיב ןיא ןיוש
 .רעוט-רוטלוק ןוא -לוש ,רערעל סלַא ךיוא יו ,רענדער-סקלָאפ רעוויסערּפ
 -לוש יד ןוא דנוב רעד -- גנוגעװַאב יד םיא טָאה ןטייקיאעפ ענייז קנַאדַא
 דנַאל ןיא ןתוחילש עקיטכיוו ייר ַא טױרטרַאפנָא --- ןליוּפ ןיא גנוגעוװַאב
 עניטנעגרַא ןייק תוחילש יד ןעוועג זיא ייז ןופ ענייא .דנַאלסיױא ןיא ןוא
 ,ל .י ,רעקידנריטסיזקע טנייה זיב ,רעקיטרָאד רעד ןופ גנודנירג רעד וצ ---
 תוחילש ןייז ןעוועג זיא -- ןליוּפ ןופ עטצעל יד ןוא --- עטייווצ ַא ,לוש ץרּפ

 .עקירעמַא ןייק
 ןיא יו םינפוא ערעדנַא רָאג ףיוא ןוא ןעגנוגנידַאב ערעדנַא רָאג ןיא

 -וניטנָאק עקירעמַא ןיא ךיוא יקסנישטַאבַאט ןימינב טָאה ,םייה רעטלַא רעד

 תוחוכ ענייז ןופ לייט ןטסערג םעד .דנוב םעד יירטעג ,טייקיטעט ןייז טריא
 עטיירב יד תבוטל טייקיטעט-ףליה רעד ןבעגענּפָא רע טָאה ןטייקיאעפ ןוא

 ץוחַא .טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןיא לָאר ןייז ךרוד -- ןסַאמ עשידיי
 גנוטלַאהפיוא רעד רַאפ טייקיטעט רעד טימ ןבעגעגּפָא ליפ ךיז רע טָאה םעד
 טקילײטַאב ךיז ןוא רוטלוק רעכעלטלעוו-שידיי ןוא ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ

 ,סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי ןכעלטלעװלַא ןופ גנוריפנָא רעד ןיא טייצ עצנַאג יד

 -עג םיא ןבָאה עקירעמַא ןיא טייקיטעט ןוא ןבעל ןייז ןופ רָאי 20 עּפַאנק יד
 רָאנ ,דנַאל ןיא ָאד זיולב טשינ ןויירק עשידיי עטיירב ןיא רעלוּפָאּפ טכַאמ

 ,םיבושי ערעדנַא ןיא ךיוא

 רע טָאה ,לָאטיּפש ןיא ,םיא טימ ןסעומש עטצעל עניימ ןופ םענייא ןיא
 עטסטנָאנ עניימ עלַא טעמכ קָאטסילַאיב ןיא ןריולרַאפ בָאה ךיא, :טגָאזעג
 .ערעדנַא ליפ ןוא ןוז ןקיצנייא ןיימ ,יורפ עטשרע ןיימ .רעדילגטימ-החּפשמ

 ךיוא ךיז טניפעג ,סיצַאנ יד ךרוד עטכַארבעגמוא ,ןדיי ןָאילימ 6 יד ןשיווצ

 ןיא רַאּפשנָא ןיימ ,ןעידַאנ ןייא ךיא בָאה טציא .החּפשמ עצנַאג ןיימ טעמכ
 טיג .דנוב רעד זיא החּפשמ עסיורג ןיימ ןוא ;רָאי 20 עטצעל יד ןיא ןבעל

 ,..?טניירפ ןוא םירבח עניימ עלַא וצ ןליפעג עטסמערַאװ עניימ רעביא
 ןפרָאװעג טײקיזָאלטַאט ןוא טײקנַארק ןייז טָאה םישדח עטצעל יד ןיא

 רַאפ .ןבעל ןלופטַאט ןוא ןוויטקַא ,ןטנוזעג ,ןקידרעירפ ןייז ףיוא רעיילש ַא

 .רעטיב ַא ןעוועג סָאד זיא ,רע יו רעוט ןוא שטנעמ ןכעלטפַאשלעזעג ַא
 טבעלעגרעביא סע טָאה רע סָאװ ,טימרעד רעכעלנייּפ ךָאנ ,עידעגַארט ערעווש
 ,גָאטיײװ ןקיטסייג ןרעסערג טימ ךיוא רעבירעד ןוא ,ןייזטסואווַאב ןלופ ןטימ
 ןיא טבעלעג טפָא רע טָאה טײקיזָאלטַאט רעשיגַארט ןייז ןיא ךיוא רעבָא

 ךיוא ןוא ןעיידיא ענייז טימ ,טנייה ןוא לָאמַא ןופ םירבח ענייז טימ קנַאדעג
 .ןעגנוטכילפרַאפ עכעלטפַאשלעזעג ענייז טימ

 ןריצודער רוטַאנ עכעלשטנעמ עטריצילּפמָאק ַא ןעק'מ ביוא ןוא ללכב

 -טנורג רעכעלטפַאשלעזעג סיקסנישטַאבַאט ןימינב זיא ,טנעמעלע ןייא וצ
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 ,טכוד רימ .ןקיטפרעדַאב-ףליה םעד רַאפ טייקטיירג-ףליה --- ןעוועג וויטָאמ

 ַאנרעטניא ןוא ןשיטַארקָאמעד ,ןטכע םניא ,ךעלריטַאנ ,םזילַאיצָאס ןיא זַא

 -כעלגעמ-ףליה עסיורג ענייז רקיעב ןעזעג רע טָאה --- םוילַאיצַאס ןלַאנָאיצ

 רעקיטניה רעד ןופ עטקינײּפעג ןוא עטקירדרעד עלַא רַאפ ןטייק

 ,םזידנוב םעד ךיוא זַא ,ךעלגעמ ןוא .טלעו רערעכיזמוא ןוא רעטרעדורעצ

 רע טָאה ,קָאטסילַאיב ןטבילַאב ןייז ןיא ןטּפָאהַאב ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ

 ,עלעירעטַאמ יד ףיוא רעפטנע ןַא -- םַארגָארּפ-ףליה ןימ ַא יװ טכַארטַאב

 עשידיי עטיירב יד ןופ ןטיונ ערעדנַא ןוא עכעלכַארּפש ,עלערוטלוק ,עקיטסייג

 ןימינב טרעהעג ןבָאה סָאװ ,יד .רעדנעלמייה ערעייז עלַא ןיא ןסַאמ-סקלָאפ

 "ןסַאמ עסיורג ףיוא ןעגנוטערטסױרַא ענייז ןופ ןרָאי יד ןיא ןיקסנישטַאבַאט

 וא ףליה רַאפ ןלעּפַא עשירָאטַארָא עקידנסיירטימ ענייז טימ ןעגנולמַאזרַאפ

 ןיא ןדיי עטרַאּפשרַאפ יד רַאפ רעטעּפש ,סָאטעג יד רַאפ טשרעוצ --- גנוטער

 -ָאװעג-בורח יד ןופ יובפיוארעדיוו ןרַאפ רעטעּפש ךָאנ ,ןרעגַאל עשטייד יד

 ,ןעקנעדעג ,טרעהעג טלָאמעד םיא ןבָאה סָאװ ,יד -- םיבושי עשידיי ענער

 ןייז טימ טקעלּפטנַא ךיז טָאה רעפלעה ַא ןופ רוטַאנ עטסכעלרעניא ןייז יו

 -רַאפ וצ ןזיװַאב טָאה רע קיטרַאנגיײא יו ןוא טפַארק רעשירענדער רעצנַאג

 "נוב ןוא םזילַאיצָאס ףיוא קוק ןייז טימ ןלעּפַא ןוא ןפור-ףליה ענייז ןטכעלפ

 ,קלָאפ ןוא טלעוו רעזנוא רַאפ ןעמַארגָארּפ-ףליה יוװ ,םזיד

 ,ןלעּפַא ןוא סעדער עכלעזַא ענייז ןופ רענייא ךָאנ זַא ,טלייצרעד טָאה רע

 ופ רענייא םיא טָאה ,טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ ןעמָאנ ןיא ןטלַאהעג

 -ןיעּפמַאק ערעדנַא ןַא ןעמענרעביא לָאז רע ,טגיילעגרָאפ רערעהוצ ענייז

 -עג ףיורעד םיא טָאה .ערעסעב ַא ,ערעטיירב ַא ,ערעסערג ַא -- ,עיצקַא

 רעלענָאיסעּפָארּפ ןייק טשינ ןיב ךיא, :יקסנישטַאבַאט ןימינב טרעפטנע

 רַאפ רעדָא ךייא רַאפ סניעּפמַאק ןייק ןריפ טשינ ןעק ךיא ;רעניעּפמַאק

 -גיברַאפ ןיא רָאנ ,קעווצ ןייא רַאפ רָאנ ןָאט סע ןעק ךיא ;קעוװצ ןרעדנַא ןַא

 ?עיצַאזינַאגרָא ןוא גנוגעווַאב ןיימ טימ ,ןביולג ןיימ טימ ,עיידיא ןיימ טימ גנוד

 -עדיא םעד טריזירעטקַארַאכ ןילַא יקסנישטַאבַאט ןימינב טָאה יוװַא

 .טײקיטעט-ןיעּפמַאק ןוא -ףליה רעגנַאל-ןרָאי רעסיורג ןייז ןופ דוסי ןשיא

 ןיא ןירַא .רָאי 27 ךשמב טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןיא ןעוועג זיא רע

 רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ ,טַאּפ בקעי טימ ןעמַאזוצ עיצַאזינַאגרִא רעד

 ןעמונעגרעביא טָאה טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד ןעוו ,המחלמ-טלעוו

 רעשיידיי רעד רַאפ עיצקַא-ףליה יד ןריפ סָאד עיצַאגעלעד רעשידנוב רעד ןופ

 זיא יקסנישטַאבַאט ןימינב ,ןליױּפ ןטריּפוקָא-יצַאנ ןיא גנוגעוװַאב-רעטעברַא

 רעד רעטעּפש ,רָאטקעריד-ןיעּפמַאק רעד טעטימָאק-רעטעברַא ןיא ןרָאװעג

 רעבָא .רַאטערקעט-װיטוקעזקע רעד ףוסל ןוא רָאטקעריד רעלַאנָאיצַאנ

 יד יקסנישטַאבַאט ןיא ןלוטיט ,ערעדנַא רעדָא יד ,ענייז ןופ קיגנעהּפָאמוא

 ,טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ רעריפ רענעעזעגנָא ןַא ןעוועג טייצ עצנַאג

 -רעק עקידנריפנָא ענייז עלַא ןיא טקילײטַאב וויטקַא רעייז ךיז טָאה ןוא

 ,ןטפַאשרעּפ

 עטסכעה יד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ךיוא יקסנישטַאבַאט זיא קיטייצכיילג
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 -ירעמַא רעד ןופ -- טשרעוצ :עקירעמַא ןיא ,ָאד ןטפַאשרעּפרעק עשידנוב

 -- רָאי 20 עטצעל יד ןיא ןוא ,ןליױּפ ןיא דנוב ןופ ץנַאטנעזערּפער רענַאק

 װיטקא ןעוועג רע זיא םעד ץוחַא ,טעטימָאק-רינידרָאָאק-טלעוװו ןשידנוב םנופ
 ןופ עטכישעג יד; ןבעגסױרַא רַאפ טעטימָאק םניא ,וויכרַא ןשידנוב ןיא ךיוא

 ,ןטפַאשרעּפרעק עשידנוב ערעדנַא ןיא ןוא ?דנוב

 -ימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןוא דנוב ןיא --- ?טפַאשרעגריב עטלּפָאט; ַאזַא
 ךױא לָאמלײט ןוא עכעלגעמ ןופ סעיצַאוטיס ןפַאש טזומעג טָאה -- טעט

 סָאד רשפא ןעוועג סָאד זיא ןיז ןסיוועג ַא ןיא ןוא ,ןטקילפנַאק-ןעיידיא עלַאער
 ,ָאד טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג סיקסנישטַאבַאט רבח ןופ םעלבָארּפ-טּפיוה

 -נוב יד ןיא ,רימ ךיוא .ןענַאטשרַאפ טוג סע טָאה ןילַא רע ,עקירעמַא ןיא
 .עיצַאוטיס ןייז ןופ טייקירעוװש יד טצַאשעגּפָא ןבָאה ,ןטפַאשרעּפרעק עשיד
 ןעלדנַאה רע זומ עיציזַאּפ ןייז בילוצ זַא ,טכַא ןיא ןעמונעג רעבירעד ןבָאה רימ

 טָאה רעבָא רע .טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ קיטילָאּפ רעד טימ םכסה ןיא
 -בלעז ענעגייא ןייז ןטלַאהנייא ףרַאד ןוא ליוו דנוב רעד זַא ,ןעזעגנייא ךיוא

 םיכסמ טשינ ןענייז רימ טעכלעוו ןיא ,ןגַארּפ יד עגונב גנולעטש עקידנעטש

 -ָאט רעקיטייזנגעק ַא קנַאדַא ,םורַא ױזַא .טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןטימ
 סיקסנישטַאבַאט ןימינב : עגָאל עכעלמענסיוא ןַא ךעלגעמ ןעוועג זיא ,ץנַארעל

 םנופ ייס ןוא דנוב ןופ ייס גנוריפנָא רעד ןיא גנורינָאיצקנופ עקיטייצכיילג
 לָאמ עלַא םיא ייב רעבָא טָאה ןצרַאה ןיא ףיט .טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי

 טגעלפ -- ?םמסידנוב ַא ןיב ךיא; .דנוב ןטימ טײקנטפָאהַאב ןייז טרינימָאד

 רע טָאה טימרעד .סמורָאפ עשידנוב-טשינ רַאפ ךיוא ןרעלקרעד טּפָא רע
 ןייז ךיוא רָאנ ,טייקירעהעגנָא עשיאעדיא ןייז זױלב טשינ טרעלקרעד

 ,ןבעל ןשידיי ןופ ןגַארפ-טנורג יד וצ גנַאגוצ םניא טײקשרעדנַא

 ןעוועג .טרָאּפעג ןטלעז ןענייז סָאװ ,ןטפַאשנגייא טגָאמרַאפ טָאה רע
 .שיטסילַאעדיא קיטייצכיילג ןוא -- שיטקַארּפ .טוג קיטייצכיילג ןוא גולק

 -רענָא קיטייצכיילג ןוא --- (טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןיא) ךעלסימָארּפמָאק

 -ןטלַאהעגסױא רעשידנוב ןופ טייקיטכיוו ןוא טייקיטיונ יד (דנוב ןיא) טנעק

 זיא טכייל ?ןדניבפיונוצ ,ןרָאּפפיונוצ טנָאקעג סָאד רע טָאה ױזַא יוװ .טייק
 רעבָא .ןבעגעגנייא םיא סע ךיז טָאה לָאמ עלַא טשינ ןוא .ןעוועג טשינ סע
 -- ןצַאזנגעק ןדניברַאפ טנַאקעג ךָאד יקסנישטַאבַאט טָאה ןלַאפ לייט ןיא

 ,ערעדנַא ןופ טיונ רעד ןיא רעפלעה רעד ,רע ,טייקיאעפ רעלעיצעּפס ַא קנַאדַא
 -טפַאשלעזעג ענעגייא ענייז ןיא רעפלעהוצ ןסיורג ַא ןײלַא טַאהעג רע טָאה

 ,רָאמוה ןייז ןיא --- ןטייקירעװש-טעברַא ןוא עכעל

 ײלרעלַא ןיא טקנערשַאבמוא טעמכ טנידעג םיא טָאה רָאמוה רעד
 ןוא ןעגנואימַאב עלעודיווידניא ענייז ןיא ,סעדער ענייז ןיא : ןטייהנגעלעג
 עטנוזעג ,עטוג ענייז ןיא .ןסעומש עכעלטימעג ןיא ךיוא ןוא ,ןצנעוורעטניא
 טוג ןייז ןעוועג זיא סָאד .ךעלּפעשסיואמוא שממ ןעוועג רָאמוה ןייז זיא ןרָאי
 -ַאב זיא סָאװ ,ןפָאװ ןימ רעקיצנייא רעד ,ןֿפָאװ ?רעמייחעג, ןוא רעטנַאקַאב
 סיקסנישטַאבַאט וצ ךיוא ןגָארטעגיײב ליפ טָאה ןוא ,טבילַאב טכַאמ ,טביל
 ,טײקרעלוּפָאּפ ןוא טײקטבילַאב
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 טָאה לכימש ,רעקידנעטש טעמכ ןרָאי ליפ ןופ ךשמב ,רעטּפָא רעד

 ירעביא ענייז ןופ טײקכעלגָאטיײװ ןוא טייקפיט ,טייקטסנרע יד טקעדרַאפ

 ןשיוצ עטסטנָאנ ענייז טימ ,ןָאילימ 6 יד ןופ םוקמוא םעד בילוצ ןעגנובעל

 ,טרעטַאמעג רעמ ץלַא ןעגנובעלרעביא עקיזָאד יד םיא ןבָאה סנטצעל ,ייז

 .לכיימש ןוא רָאמוה ןָא ךיוא טנוזעג ןייז ןענעק סָאװ ,ןשטנעמ ןַארַאפ

 ןענייז לכיימש ןוא רָאמוה -- טנָאקעג טשינ סע טָאה יקסנישטַאבַאט ןימינב

 "ַארט ןעוועג זיא'ס .טײקיאעפטַאט ןוא טנוזעג ןייז ןופ ןמיס רעד שממ ןעוועג

 רעד -- קיטייצכיילג ןדנואוושרַאפ םיא ייב ןענייז ןעמַאזוצ עדייב סָאװ ,שיג

 .ןבעל ןייז ךיֹוא --- ףוסל ןוא .טנוזעג סָאד ןוא לכיימש

 רערעש לאונמע

0 

 שטיוועלַאצ לצנעב

 ןברָאטשעג -- קָאטסילַאיב ייב טשָארָאכ ןיא 1882 רָאי ןיא ןריובעג

 ,ביבא-לת ןיא 1962 יֵאמ ןט6 םעד

 ןעייר יד ןיא וייטקַא ןעװעג שטיוװעלַאצ (ןויצ-ןכ) לצנעב זיא רָאי 5

 תופוקת ענעדישרַאפ ןיא .דנוב ןופ

 ןוא ןשירַאצ ןיא -- ןעגנוגנידַאב ןוא

 -מוא ןיא ,דנַאלסור ןרענָאיצולָאװער

 לארשי-תנידמ ןוא ןליוּפ ןקיגנעהּפָא

 רע טָאה קידנעטש ןוא םוטעמוא --

 טייהיירט; ןוכ חעובש ןייז ןטלַאהעג

 ךיוא זיא רע ."דנוב םוצ ןצענערג ןָא

 עיצַאטסעפינַאמ עקידעבעל ַא ןעוועג

 ןשידיי םעד ןופ גייטשפיוא םעד ןופ

 .דנוב םעד קנַאדַא רעטעברַא

 ןוא לאומש -- עמַאמ-עטַאט ןייז

 -רַא-רעקעב ןעוועג ןענייז -- המחנ

 ןרעטלע ערעייז ךיוא ױזַא ,רעטעב

 ,רעקעב ַא ןרָאװעג ךיוא זיא ןיײלַא רע

 -רַא ןיירַא רֶע זיא רָאי 10 וצ ןיוש

 -רַאעגּפָא ןוא יירעקעב ַא ןיא ןטעכ

 ןופ -- רָאי 53 ךַאפ םעד ייב טעב

 -נידַאב-סטעברַא יד .1946 זיה 2

 יד ןיא -- ערעוװװש רָאג ןעוועג ןענייז ןעיירעקעב עקילָאמַא יד ןיא ןעגנוג

 7 טכַאנײב ןוא גָאטײב ןעװענּפָא ןעמ זיא ,טציהרַאפ ןוא טלעמרַאפ ,סרעלעק

 זיא'ס .גייט סנטסַאק ןוא לעמ קעז יד ףיוא ןפָאלשעג זיא'מ .ךָאװ ןיא געט

 וצ טרעהעג ןבָאה ךַאפ םעד ןופ רעטעברַא יד סָאװ ,רעדנואוו ןייק טשינ
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 ןוא ןליו ןקרַאטש ַא ןגָאמרַאפ טפרַאדעג טָאה'מ .ענענַאטשעגּפָא רעמ יד

 ןביוהפיוא ךיז ןענעק ֹוצ ידכ ,ןטפַאשנגייא עקיטסייג עקירעהעג ערעדנַא

 -רעטעברַא ןקיטכיוװ ַא ןופ הגרדמ רעד וצ ןייגרעד ןוא טינשכרוד ןופ רעכעה

 .רעוט

 ןפיא טרעהעג ןוא ןעזעג לָאמ ןטשרע םוצ םיא ךיא בָאה 1920 ןיא

 רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טסירגַאב טָאה רע .עקָארק ןיא דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ

 טרעהעג ךיא בָאה עדער ןייז ךָאנ .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעקָאטסילַאיב

 ,רעביירש קירנעה .רד ,סָארב בקעי .רד --- עיצילַאג ןיא דנוב ןופ רעריפ יד יו

 -ףםייר עשיטילָאּפ יד טרעדנואווַאב ןבָאה -- ערעדנַא ןוא ױדנַאל בייל .רד

 ןטלַאהעג טָאה'ס סָאװ ,עדער רעד ןופ ָאװינ ןקיטסייג ןכיוה םעד ןוא טייק

 ,רעטעברַא-רעקעב  ַא

 -- 1897 ןיא -- ןרָאװעג טעדנירגעג זיא רנוב רעד ןעוו ,רָאי םעד ןיא

 טָאה רע ןכלעוו וצ ,זיירק-טנגוי ןשידנוב ַא ןיא ןטערטעגניירַא לצנעב זיא

 -ַאיב ןיא קיטעט ןעוװעג זיא סָאװ ,שטיװעלַאכימ שינייב .1901 זיב טרעהעג

 -ײטרַאּפ רעשידנוב רעד ןיא ןעמונעגנירַא טלָאמעד םיא טָאה ,קָאטסיל

 .עיצַאזינַאגרָא

 ןופ רענייא רָאנ ,דילגטימ רעוװיסַאּפ ןייק ןעוועג טשינ זיא שטיװעלַאצ
 זיא רָאנ ,"רעקָאטסילַאיב, ַא זיולב ןעװעג טשינ זיא רע .עטסוויטקַא יד

 -ירעטַאקעי ,וועינישיק ,קסנימ ,קסניּפ ,וועשטידרעב ןיא וויטקַא ןעוועג ךיוא

 טריפעגנָא ,רעטעברַא-רעקעב יד טריזינַאגרָא רע טָאה םוטעמוא .ווַאלסָאנ

 רעד ןיא ללכב ןוא סעיצַארטסנָאמעד ןיא טקילײטַאב ךיז ,ןקיירטש ערעייז

 ,טעברַא רעשידנוב

 -רעקעב ןסיורג ַא ןופ גנוריּפנָא רעד ןיא ןעוועג רע זיא 1901 ןיא ןיוש

 -12 ַא -- ןעוועג ןענייז ןעגנורעדָאפ ענענואוועג יד ,קָאטסילַאיב ןיא קיירטש

 ןוא ןיול רערעכעה ,םיטַאבעלַאב יד ייב ןסע טשינ ,גָאט-סטעברַא רעקידעהש

 ,גנולדנַאהַאב ערעסעב

 עטסואווַאב יד קָאטסילַאיב ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא'ס יװ ,םעד ךָאנ 1902 ןיא

 ייטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטַארקַאמעדי-לַאיצַאס רעדנעלסור רעד ןופ ץנערעפנָאק

 ךיוא ןענייז ןטסערַא ליפ ןעמוקעגרָאפ םעד טימ תוכייש ןיא ןענייז'ס ןוא

 טָאה דתב רעד) .רעוט עשידנוב עקיטרָא לָאצ ַא ןרָאװעג טריטסערַא

 רַאפ הריד ַא ןפַאש טימ ןוא ןטַאגעלעד יד ןענעדרָאנײא טימ ןעמונרַאפ ךיז

 ןופ גנוניואו רעד ןיא ןעוועג ךיוא זיא סעקװַאי יד ןופ ענייא ,ןעגנוציז יד

 ײצילָאּפ טימ געלשעג ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה לצנעב .(ןרעטלע סלצנעב

 ןעוו ,ןטסידנוב עטריטסערַא יד ןגָאלשוצּפָא וואורּפ א תעב ,ןעמרַאדנַאשז ןוא

 .סַאג ןיא טריפעג ייז טָאה'מ

 -קַא ערענָאיצולָאװער ליפ ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ ןעמוקעגסיוא זיא םיא

 1905 ןופ עיצולָאװער רעד תעשב זַא ,ןענָאמרעד זיולב ָאד ןלעװ רימ ,סעיצ

 ןיא ןעגנולײטּפָא-ףמַאק עשידנוב יד טימ ןעמַאזוצ טקילײטַאב ךיז רע טָאה

 ץוש-טסבלעז רעד ןיא ךיוא יוװ ,וַאלסָאנירעטַאקעי ןיא ןפמַאק-ןדָאקירַאב יד

 ןתעב ץוש-טסבלעז רעד ןיא ןעוועג ךיוא זיא רע .םָארגָאּפ ןקיטרָאד ןתעב
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 "רעד רעטָאפ ןייז זיא םָארגָאּפ ןתעב .1906 ןיא םָארגָאּפ רעקָאטסילַאיב

 ,ןרָאװעג ןסָאש
 ןוא .לטרעוו-סקלָאפ ַא טגָאז -- טיונ ַא תעב ןעמ טנעקרעד טניירפ ַא

 יד ןיא טייקיטעט ןייז ןעוועג זיא טפַאשיירטעג ןייז ןופ ןמיס רעטסעב רעד

 גנוגעווַאב רעד ןופ ןפָאלעג טשינ זיא רע .גנולַאפעצ ןוא עיצקַאער ןופ ןרָאי

 ןיא רעפמעק עטרעטסײגַאמ ןעוועג רעירפ ןענייז עכלעוו ,ערעדנַא ליפ יװ
 יד ןיא טלָאמעד םיא ןפערט רימ .עיצולָאװער ןוא גייטשפיוא ןופ ןרָאי יד
 ,יד טימ ןעמַאװצ ,עטסיײרטעג עמַאס יד טימ ןעמַאזוצ ןעייר עטשרעדָאפ
 רָאנ יו .ןכערב ןוא ןעלצרָאװסיױא טשינ ןעק טניוו-םערוטש םוש ןייק סָאװ

 רעטעברַא יד רעכלעוו וצ ,טָאטש ןיא שינעעשעג ַא סעּפע רעדָא קיירטש ַא

 ,ןעמרַאדנַאשז םייה ןייז ןיא טעװַאיעג דלַאב ךיז ןבָאה ,תוכייש ַא טַאהעג ןבָאה

 ,טשרָאפעג ןוא טגערפעג ,טרעטשינעג ןוא טכוזעג

 ןעועג םייה רעקָאטסילַאיב ןייז ןיא ןיא 1910 --- 1909 ןרָאי יד ןיא
 עקװַאי ַא ןעוועג ךיוא זיא טרָאד .דנוב ןופ .ק .צ ןופ טַאירַאטערקעס רעד
 ,דנוב ןופ ץנערעפנָאק רעט8 רעד וצ ןרָאפעג ןענייז סָאװ ,ןטַאגעלעד יד רַאפ
 טָאה ןײלַא לצנעב .גרעבמעל ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא 1910 ןיא זיא סָאװ

 -סילַאיב רעד ןופ טַאגעלעד סלַא טקילײטַאב ךיוא ךיז ץנערעפנָאק רעד ןיא

 ,עיצַאזינַאגרָא רעקָאט

 לצנעב ךיוא זיא ,ןרענָאיצולָאװער עוויטקַא ןופ לרוג רעד ןעוועג זיא'ס יוװ
 םישדח 6 ןסעזעג רע זיא לָאמ עטצעל סָאד .טריטסערַא ןעוועג לָאמ עכעלטע

 "ָאװָאנ ןיא ןרָאװעג טקישרַאפ זיא ןוא 1914 ןיא עמרוט רעקָאטסילַאיב ןיא
 עצנַאג יד טריטסערַא טלָאמעד טָאה'מ) .עינרעבוג רעװָאגינרעשט ,ווָאקביז

 -רַאפ רעטעּפש ןוא קָאטסילַאיכ ןיא גנוגעוװַאב רעשידנוב רעד ןופ גנוריּפנָא

 | ,(טקיש
 רעד ןיא טקילײטַאב ךיז רע טָאה 1917 ןופ עיצולָאװער רעד תעב

 רע זיא טרָאד .דַארגָארטעּפ ןיא ןטלַאהעגּפַא ,דנוב ןופ ץנערעפנָאק רעט0
 ןעועג זיא רע ואוו ,טעטימָאק-טנגעג רעקסנימ ןיא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא
 -לעמיה לשרעה ,ןוַארב (םהרבא) ייגרעס טימ ןעמַאזצ טייצ רָאי ַא קיטעט

 ןט8 ןפיוא ךיוא .ערעדנַא ןוא קילערָאג עינעה ,ַאניקיטירּפ הניד ,ברַאֿפ
 -עג לצנעב זיא (דַאוגָארטעּפ ןיא 1917 רעבמעצעד) דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ
 ,טקילײטַאב ןעוו

 לצנעב טָאה עיצולָאװער רעשטייד רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ ,1918 ףוס
 סָאװ ,םישזער רעשיטעווָאס רעד ןעוועג ןיוש זיא'ס ואוו ,דנַאלסור טזָאלרַאפ
 ךיז ןוא ,גנוגעװַאב עשיטסילַאיצָאס יד טגלָאפרַאפ ןוא טרעטשעג סָאה
 עשימייה טימ ןסַאג עשימייה יד ןיא קירוצ .קָאטסילַאיב ןייק טרעקעגמוא
 טָאה דנוב רעד ןוא ןלַאװ-הליהק ןעמוקעגרָאּפ 'זלַאב ןענייז'ס .ןשטנעמ
 עטסערג יד ןעוועג זיא סָאװ ,עיצקַארפ עשידנוב יד .םיסנרּפ 15 טריפעגכרוד
 .רעציזרָאפ ריא סלַא ןבילקעגסיוא ןעלצנעב טָאה ,הליהק רעד ןיא

 רעבָא טָאה רע .וויטקַא רעייז ןעוועג רע זיא 1920 -- 1919 ןרָאי יד ןיא
 -יטעווָאס רעד ןופ עיצַאּפוקֶא רעצרוק רעד ךָאנ טָאטש יד ןזָאלרַאפ טזומעג
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 רעבָא ,ןײרַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז רע טָאה םירבח 2 ךָאנ טימ .ײמרַא רעש

 יז טָאה'מ .רעניוװטיל יד ךרוד ןרָאװעג טריטסערַא ייז ןענייז געוו ןפיוא
 וצ ןסָאשרעד טָארדעג ייז טָאה'ס ןוא טכירעג-סגירק ַא רַאפ ןלעטש טלָאװעג
 טרינעוװרעטניא שיגרענע טָאה סעּפַאר קחצי .רד רעוט רעשידנוב רעד .ןרעוו

 ןלעטש וצ טָאטשנָא ,עטױיטסערַא יד טָאה'מ ןוא טכַאמ רעשיווטיל רעד ייב
 .ץץענערג רעשיטעװָאס רעד רעביא ןפרָאװעגרעבירַא ,טכירעג-סגירק ַא וצ
 ןלױּפ ןייק טזָאלעג ךיז קירוצ ןוא קסנימ ןיא טגנערברַאפ רע טָאה םישדח 7

 ןייטשנייוו ןרהא םיא טָאה 1921 ןופ ןכָאװ עטשרע יד ןיא ךיז ןענעגעזעג םייב

 יעג (עיצַאדיװקיל רעד ברע ,דנוב .מָאק ןופ רעריפ טלָאמעד --- לאימחר)
 -ידנוב רעד וצ ןוא החּפשמ רעייא וצ םייהַא טרָאפ ,לצנעב רבח ,ריא; :טגָאז

 ייברעד ."ןריולרַאפ החּפשמ עשידנוב יד ןיוש ןבָאה רימ .החּפשמ רעש

 רתסא ןופ רבק םעד ןכוזַאב ןסעגרַאפ וצ טשינ ןעלצנעב ןטעבעג רע טָאה

 זיא דניקסיר רתסא) דנַאטשוצ ןטוג ןיא זיא רבק רעד יצ ןעז ןוא דניקסיר
 ןסַאג יד ףיוא ןרָאװעג טעגרהעג זיא ןוא ןירעוט עשידנוב עטמירַאב ַא ןעוועג
 -ָעג טעטימָאקילַארטנעצ רעד טָאה 1910 ןיא .,1905 רעמוז קָאטסילַאיב ןופ
 ,ןטעכַאטש טימ טמױצעגמורַא רבק םעד ןוא הבצמ ַא טלעטש

 טָאה 1922 ןיא .ןבײלב טנעקעג טשינ ןליוּפ ןיא לצנעב טָאה גנַאל

 ,ךַאפ ןייז ןיא טעברַאעג רעטייוו טָאה רע ואוו ,ביבא-לת ןיא טצעזַאב ךיז רע

 ןוא הפיח ,ביבא-לת ןיא ןייארַאפ-רעקעב ןטשרע םעד טעדנירגעג טָאה רע

 רעד עכלעוו קנַאדַא ,ןקיירטש לָאצ ַא טריפעגכרוד ךיוא יו ,םילשורי

 רעטעּפש זיא ןוא ,12 ףיוא העש 18 ןופ ןרָאװעג טריצודער זיא גָאט-סטעברַא
 -רָאפ ןעוועג רע זיא רָאי 25 .העש 8 ןוא 9 ,10 ףיוא ןרָאװעג טרענעלקרַאפ
 -סיוא לָאמ עכעלטע רע זיא 1920 זיב 1922 ןופ .,ןייארַאפ-רעקעב ןופ רעציז

 טכַאמעג םיא רַאפ ןעמ טָאה טרָאד .טַאר-רעטעברַא ןיא ןרָאװעג ןבילקעג
 םיא ןעמ טָאה ןגעווטסעדנופ .שידיי ןיא ןדייר וצ טביולרעד ןוא םַאנסיוא ןַא

 ןופ "אטחע ןקידלַאװג םעד רַאפ טַאר-רעטעברַא ןופ ןסילשסיוא טלָאװעג

 -רעקעב ןופ טכירַאב ַא ןטלַאהטנַא טָאה סָאװ ,רושָארב ַא שידיי ןיא ןבעגסױרַא
 ןעמונרַאפ ךיז טַאר-רעטעברַא רעד טָאה ןעגנוציז עכעלטע ףיוא .,ןייארַאּפ
 טשינ זיא םיא ןסילשוצסיוא גַאלשרָאפ רעד .עלָאמַארק-שידיי רעד טָא טימ
 עשידיי יד ןסילשוצסיוא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא ןגעקַאדה ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא
 .ןרָאװעג טריקסיפנָאק זיא רושָארב יד -- ךַארּפש

 רעפמעק ַא ןרָאװעג ללכב זיא רעטעברַא-רעקעב רעקָאטסילַאיב רעזנוא

 ןוא טסואימרַאפ ,טפדורעג זיא שידיי ואוו ,דנַאל ןיא שידיי רַאפ רעוט ןוא

 ןופ רעטײרּפשרַאפ ַא ןרָאװעג זיא רע .אפוג ןדיי ךרוד ןרָאװעג ןטָאברַאפ
 ןוא סעצעה יד ףיוא טקוקעג טשינ ,ןלַאנרושז ערעסעב ןוא רעכיב עשידיי
 ,ןטסיאערבעה עשיטַאנַאפ יד ןופ ןעגנורעטש

 ןסערעטניא יד רַאפ ףמַאק  ןקידתונשקע ןוא טייקנבעגעגרעביא ןייז בילוצ
 -ַאב יד .זיירּפ ןרעווש ַא ןלָאצ טזומעג רֶע טָאה רעטעברַא-רעקעב יד ןופ
 טעברַא ןייק טָאה רע ןוא םיא ףיוא טָאקיָאב ַא טרעלקרעד ןבָאה םיטַאבעל

 ךרוד םעלק רעד ןופ טעװעטַארעג ךיז טָאה רע .ןגירק טנעקעג טינ רעמ
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 םוצ) .ביבא-לת ןיא --- תודחא -- וויטַארעּפָאָאק-רעקעב ןטשרע םעד ןדנירג

 רעביבא-לת םוצ ,רָאי 28 טרעהעג רע טָאה ןייארַאפ-רעקעב רעקָאטסילַאיב

 ,(רָאי 5
 רעדעי .לארשי-ץרא ןיא סערדַא רעשידנוב רעד ןעוועג זיא שטיװעלַאצ

 תעשב טרפב ןוא ןיָאי רעקיסיירד ןוא רעקיצנַאװצ יד ןיא טָאה טסידנוב

 ןופ זיוה ןיא םייה עשירבח עמירַאו א ןענופעג המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד

 ,שטיװעלַאצ עקטיא ןוא לצנעב םירבח יד
 רע זיא ,קנַארק ןוא טלַא ןיוש םגה ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ

 ןיא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןעיובפיוא ןפלעה ןיא ךעלדימרעדמוא ןעוועג

 ןעוועג זיא רע .רעציזרָאפ רעד ןרָאװעג זיא רע רעכלעוו ןופ ,לארשי-תנידמ

 -ַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ ץנערעפנָאק רעטשרע רעד ףיוא טקילײטַאבטימ

 ןעוועג ךיוא זיא רע .(עיגלעב) לסירב ןיא 1947 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,סעיצ
 .סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ טעטימָאק:-רינידרָאָאק-טלעװ ןופ דילגטימ ַא

 רעיירט ַא ,רעטעברא רעקיניזטסואווַאב ַא ,שטנעמ-סקלָאפ רעטושּפ ַא

 -ַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד רַאפ רעוט רעכעלדימרעדמוא ןַא ,טסילַאיצָאס
 טעטכַאעג קעװַא רע זיא -- רוטלוק רעכעלטלעוו-שידיי רעד רַאפ ןוא גנוגעוו

 ,רענגעק ןוא טניירפ ןופ

 טרַאה .י

 רעבעווש הרש

 רָאי 90 ךרעב ןופ רעטלע ןיא .ןלױּפ ,גוב םייב קסירב ןופ טמַאטשעג

 ,קרָאי-ןינ ןיא 1966 ץרעמ ןט2 םעד ןברָאטשעג

 :ץלַאב ,עכעלגעמרַאפ ןופ רעטכָאט ַא

 רעטעּפש ןענייז סָאװ ,ןרעטלע עשיטַאב

 -ייז ןרעטלש עריא .ןרָאװעג טמירָארַאפ

 ןעוועג ךָאנ זיא יז ןעוו ,ןברָאטשעג ןענ

 זיוה ןיא ןסקַאװעגפיוא זיא יז ןוא דניק ַא

 ריא .רעטסעווש ַא סרעטומ רעד ןופ

 -ַאק לסעּפ ןעוװעג זיא ןעמָאנ רעתמא

 -װעסּפ-ײטרַאּפ ַא זיא הרש .יקסנַאילעט

 רעבעווש ןעמָאנ-עילימַאפ םעד ןוא םינָאד

 טימ הנותח רעד ךָאנ ןעמוקַאב יז טָאה

 "ידי רעד ןופ רעוט ַא -- רעבעווש והילא

 ןיא ייטרַאּפ רעשיטַארקָאמעדילַאיצַאס רעש

 -עװאב רעשידנוב רעד ןיא ;('דנוב רענַאיצילַאג,) עניווָאקוב ןוא עיצילַאג

 טרירוגיפ המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןופ ןטייצ יד טניז יז טָאה גנוג

 .רעבעווש הרש ןעמָאנ ןרעטנוא



 -טסבלעז ךרוד ןסיוו ריא ןברָאװרעד ךיז ןוא טנעיילעג ךס ַא טָאה יז

 -בלעז וצ גנובערטש ַא ןוא ןליו ןקרַאטש ַא טימ שטנעמ ַא .גנודליב

 טייהרעגניי ךָאנ ןוא יירעדייננש טנרעלעגסיוא ךיז יז טָאה ,טייקידנעטש

 ןופ ןענַאטשַאב זיא עלעטנעילק ריא .טַאטשקרעװ םענעגייא ןַא טנפעעג

 ןעוועג זיא לָאצ רעייז סָאװ ,ןריציפָא עשיסור ןופ ןעיורפ ןוא ןעמַאד עכייר

 ,קסירב טָאטש גנוטסעפ רעד ןיא סיורג

 טשינ גלָאפרעד רעד טָאה החּפשמ רעשיטַאבעלַאב רעד ןופ רעטכָאט יד

 ןשידיי ןיא טצָארּפשעגפױא טלָאמעד ןבָאה סָאװ ,ןעיידיא יד .טקידירפַאב

 םענעגנַאגרַאפ ןיא ןרָאי רעקיצניינ יד ןופ .ןעור טזָאלעג טשינ יז ןבָאה ,ןבעל

 לסעּפ .עיצַאזינַאגרָא עשידנוב ַא טריטסיזקע ןיוש קסירב ןיא טָאה טרעדנוהרָאי

 רעכלעוו ייב ,יורפ עגניי עשיגרענע ןוא עטנעגילעטניא ןַא ,יקסנַאילעטַאק

 -עגרעביא טָאה ,לכש ןשיטקַארּפ טימ טרָאּפעג ןעגנַאגעג זיא םזילַאעדיא

 םיא ."דנוב; ןטימ ןטפָאהַאב ךיז ןוא תוגשה עשיטַאבעלַאב יד טימ ןסיר

 ןגנַאל ריא ןופ ףוס ןזיב ןטייקיאעפ ןוא עיגרענע ריא טעמדיוועג יז טָאה

 ,ןבעל

 םעד ןטלַאהעגנָא ךָאנ יז טָאה ,"דנוב; ןיא ןעוועג ןיוש זיא יז ןעוו ךיוא

 עלעטנעילק רעכײר רעד יבגל .ןעמַאד עטצוּפעגסיוא יד רַאפ טַאטשקרעוװ

 -עג ןיוש טָאה אפוג טַאטשקרעװ ןיא רעבָא ןטיבעג טשינרָאג ךיז טָאה

 -שיטסילַאיצָאס ןוא טייקשירבח ןופ טסייג ַא -- טסייג רערעדנַא ןַא טשרעה

 : םעד ןגעוו טלייצרעד ריע-ןב ַא סריא .טייק

 זיא ,קסירב ןיא עדנעגעל ַא ןרָאװעג טעמכ זיא סָאװ ,ןיטסידנוב ןייא,

 עכייר רַאפ ןָאלַאס-רעדיילק ַא טַאהעג טָאה יז .יקסנַאילעטַאק לסעּפ ןעוועג

 זיאס .סעטרבח-"דנוב, עטשרע יד ןופ רעבָא ,סעשריציפָא רעדָא ןעיורפ

 ןעוועג זיא סָאװ ,ןָאלַאס ריא ןיא ןטעברַא וצ עיגעליװירּפ עסיורג ַא ןעוועג

 טלָאמעד ןיא סָאװ ,'?ןוט וצ סָאו סיקסוועשינרעשט טיול טנדרָאעגנייא
 יד .םישזער ןשיטסילַאיצַאס ַא ןיא טַאטשקרעװ ַא ןופ רעטסומ ַא ןעוועג

 -ַאבכײלג רָאנ ,רעטעברַא-ןיל יו טלדנַאהַאב טשינ יז טָאה סנירָאטעברַא
 ,טַאטשקרעװ רעטשרע רעד ןעװעג ןזיא סָאד .תוסנכה יד ןיא עטקיטכער

 לרעב) "?גָאט:סטעברַא רעקידהעש-8 ןַא ןרָאװעג טריפעגנייא זיא'ס ואוו

 ,(יקסנילטַאק

 -מַאַאב עכיוה עשיסור יד ןופ ןעיורפ טימ געט עריא ןעגנערברַאפ סָאד

 -עג טשינ ריא טָאה רעטכעט עשידיי עכייר טימ רעדָא ןריציפָא ןוא עט

 ףיוא ןלַאטרַאװק עשידיי עטסמירָא יד ןיא ןעמוק וצ ןטנוװָא יד ןיא טרעטש

 "ידיי יד ןופ תורצ יילרעלכ טימ ןקיטפעשַאב ךיז ,"סעקדָאכס, ןוא ןזיירק

 ןשירַאצ ןקידתועשר ןגעק ףמַאק םוצ ןריזינַאגרָא ייז ןוא ןסַאמ-סקלָאפ עש

 עסיורג א ןעוועג זיא "טפַאשלעזעג רעד ןופ ןעמַאד, יד רַאפ ןוא .םישזער

 ,ַאיַאקסנַאילעטַאק ַאנילוַאּפ זַא ,טרעהרעד גנולצולּפ ןבָאה ייז ןעוו ,גנושַארעביא

 -יילק ערעייט ערעייז ןלעטשַאב ייז ןעמעוו ייב ,ןָאלַאס ןופ ןירעמיטנגייא יד

 .עמרוט ןיא ךיז טניפעג ,רעד

 יד טָאה גָאט םענעי ןיא .1902 ,הבר-אנעשוה ,תוכוס סע זיא ןעוועג
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 דלַאװ ןיא ."דנוב, ןֹופ ייליבוי םעד טרעייפעג עיצַאזינַאגרָא רעקסירב

 "עג זיא גנולמַאזרַאפ יד .סעטרבח ןוא םירבח 150 טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה

 עכעלטע ןופ .ןָאפ עקידנרעטַאלפ ַא ,סעדער ,גנַאזעג -- ןַאלּפ ןטיול ןעגנַאג

 ןרעװלָאװער טימ יײצילָאּפ ןוא ןעמרַאדנַאשז ןזיוװַאב רעבָא ךיז ןבָאה ןטייז

 ןעגנולעג ןיא לייט ַא ,יירעסיש ַא טרעהרעד ךיז טָאה דלַאב .טנעה יד ןיא

 לסעּפ ןעוועג ךיוא זיא ייז ןשיווצ .טריטסערַא ןעמ טָאה 65 -- ןפולטנַא וצ

 טײרּפשרַאפ טנגעג רעצנַאג רעד ןיא טָאה יײצילַאּפ יד  ,יקסנַאילעטַאק

 טנזיוט ןעװעג טרָאד ןענייז'ס :גנולמַאזרַאפ רעד ןגעו תוישעמ עדליוו

 יד ןלַאפַאב וצ טיירגעג ךיז ןבָאה ייז ןוא טנעה יד ןיא רעוועג טימ ןַאמ

 טימ סַאפ ַא ןענופעג טָאה'מ ;ןטסירק עלַא ןענעגרהסיוא ןוא רעפרעד עטנָאנ

 סולשַאב ַא ןעמונעגנָא טָאה גנולמַאזרַאפ יד ;ןלַאשזניק ןוא ןרעװלָאװער

 ַא ןבילקעגסיוא ןעמ טָאה טרָא ןפיוא ךיילג ןוא רַאצ םעד ןפרַאװאוצּפָארַא

 ,לג.ד.א ןדיי יד ןופ עצירַאצ ןוא רַאצ םעיינ

 ןריפסיוא טנעקעג טשינ רעמ ןיוש לסעּפ טָאה ןרעו טײרּפַאב ןכָאנ

 ןעמדיוו ךיז -- ענייא ןבילקעגסיוא טָאה יז ןוא .קיטייצכיילג ןלָאר עדייב

 טשינ רעמ יז ןעק קסירב ןיא .גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןצנַאגניא

 ןופ טעטש עכעלטע ןיא וויטקַא ןייז וצ יז טקיש "דנוב , רעד ןוא ןביילב

 ,שזדָאל ,ןילבול ,שילַאק ןיא קיטעט זיא יז .ןלױּפ

 רעבָאטקָא ןיא רַאצ ןשיסור ןופ טסעפינַאמ רעד ןענישרעד זיא'ס ןעוו

 גניטימ-ןסָאמ ַא למיה ןעיירפ ןרעטנוא ןעמוקעגרָאפ שילַאק ןיא זיא ,5

 טָאה ןויירק עשידנוב יד ןיא) לסעּפ .ןדיי ןוא ןקַאילָאּפ רעטנזיוט ליפ ןופ

 ,רענדער-טּפיוה יד ןופ ענייא ןעוועג זיא ("לסעּפ עצרַאװש יד; ןפורעג יז ןעמ

 -ָאפ לָאז סָאװ ,ןָאזרעּפ 5 ןופ עיצַאגעלעד ַא טלייוועגסיוא טָאה גניטימ רעד

 לסעּפ ןוא עטריטסערַא עשיטילָאּפ יד ןזָאלסױרַא ךיילג רָאטַאנרעבוג ןופ ןרעד

 ןקידנדיימסיוא ןַא ןבעגעג טָאה רָאטַאנרעבוג רעד .5 יד ןופ ענייא ןעוועג זיא

 עטריטסערַא עשיטילָאּפ יד ןוא ןסיורד ןופ דנוב רעניילק רעד ןוא רעפטנע

 עשיטילָאּפ יד ןוא עמרוט ןופ רעיוט םעד ןכָארבעגפיוא ןבָאה קינייװעניא ןופ

 .ירפ רעד ףיוא סױרַא ןײלַא ןענייז --- עטריטסערַא

 קיטעט ןייז וצ ןרָאװעג טקישעג יקסנַאילעטַאק לסעּפ זיא םעד ךָאנ

 רעשידנוב רעד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא ןענייז רעטנזיוט ואוו ,ןילבול ןיא

 עקיטרָא ןוא (שודָאל ןופ) זיירּפ שַאילע ,ןינַאכ םוחנ טימ ןעמַאזוצ .גנוגעוװַאב

 טָאה'ס יו ױזַא .סעיצקַא ערענָאיצולָאװער ייר ַא טריזינַאגרָא יז טָאה רעוט

 ,טָאטש ןופ קעװַא טזומעג ןכיגניא יז טָאה ,ןרעוו וצ טריטסערַא טָארדעג ריא

 רעשזדָאל ןיא ןענופעג ןיוש ךיז יז טָאה םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 ַא ךרעב .ןילבול ןייק טריפעגרעבירַא יז ןעמ טָאה ןטרָאד ןופ ןוא הסיפת

 ןגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ .עמרוט רענילבול ןיא ןסעזעג לסעּפ ןיא טייצ רָאי

 לסעּפ זיא קיירטש-רעגנוה ןקיגָאט-8 ןַא ךָאנ ;ןקיירטש-רעגנוה ןכערבסיוא

 יז .סעצָארּפ ןזיב עיציוק ףיוא טזָאלעגסױרַא יז טָאה'מ ןוא ןרָאװעג קנַארק

 ןייק ןפָאלטנַא זיא ןוא סעצָארּפ םוצ ןלעטשוצ ךיז העדב טַאהעג טשינ טָאה

 -ָאיצולָאװער ענעפָאלטנַא יד טָאה עיצילַאג ןיא ,(ךיירטסע ,עיצילַאג) עקָארק
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 "נָא ךיז טָאה'ס ןעוו ,המחלמ טלעװ רעטשרע רעד ךָאנ זיב טבעלעג ןירענ

 ,ןבעל ריא ןיא דָאירעּפ רעיינ ַא ןביוהעג
 -נוב רעד ןיא וויטקַא יינספיוא יז טרעוו ןעגנוגנידַאב ערעדנַא ץנַאג ייב

 טמוק ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןופ גנואײטשטנַא רעד ךָאנ .גנוגעווַאב רעשיד
 ןופ ןייארַאפ ןלענַאיסעּפָארּפ ןיא וויטקַא דלַאב טרעװ ןוא עשרַאװ ןייק יז
 ךשמב ."?דנוב; ןופ טייקיטעט רעשיאייטרַאּפ רעד ןיא ןוא רעטעברַא-דיײלקַאב
 הרש יו טנַאקַאב ןיוש -- ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא רָאי קילטנעצ ייווצ יד

 (עשיטסינָאינוי-דיירט) עלענָאיסעּפָארּפ ַא יו קיטעט ןעוועג יז זיא -- רעבעווש

 ,ןירעביירש ןוא ןירענדער ַא יוװ ,ןירעוט עשיטילָאּפ ןוא

 טָאה'מ ואוו ,סנטסָאּפ עקיטכיו ףיוא טלעטשעגקעװַא יז טָאה דנוב רעד

 ,טייקיאעפ ןוא עיגרענע ,רשיה:לכש ןוא םזילַאעדיא ןגָאמרַאפ טפרַאדעג

 ,ןטייקכעלגעמ עוװויטקעיבָא יד ןוא ןטיונ עכעלשטנעמ יד רַאפ שינעדנעטשרַאפ

 ןופ ןייארַאפ ןלַארטנעצ ןופ ןירַאטערקעס יד ןרָאװעג זיא רעבעווש הרש

 ,רעדיינש םינימה-לכ ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,ןלױּפ ןיא רעטעברַא-דײלקַאב

 ןיא ןעמונרַאפ קיטייצכיילג יז טָאה טמַא ןבלעז םעד .עשיליוּפ ןוא עשידיי

 ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טַאר-דנַאל

 ,ןליוּפ

 .קיטעט רעיז ןעוועג רעבעווש הרש ןיא טיבעג ןשיטילָאּפ ןפיוא ךיוא

 ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ םוצ ןוא טעטימָאק רעװעשרַאװ םוצ טרעהעג טָאה יז

 ,קיטקַאט עשידנוב יד ןטעברַאסיוא ןיא טקילײטַאב ךיז יז טָאה וויטקַא .דנוב

 יד ןיא .ןשינעעשעג ןוא סעיצקַא עקיטכיוו ןופ ךָאק עמַאס ןיא ןעוועג זיא יז

 -רעדנימ רעד וצ טרעהעג הרש טָאה ןטפַאשרעּפרעק עקידנריפנָא עשידנוב

 לענָאיצקַארפ-םערטסקע רעבָא ,"רעייווצ ,, .ג .ַא יד ןופ גנוטכיר רעד ּוצ ,טייה

 ץנַאטסיד יד ןטײרּפשוצסױא טשינ טימַאב ךיז טָאה יז .ןעוועג טשינ יז זיא

 ,טייהרעדנימ ןוא טייהרעמ רעד ןשיווצ

 ךיז ףיוא ןירעוט-רעטעברַא עטלַא עכעלדימרעדמוא יד טָאה 1938 ןיא

 ןעמַאװצ יז זיא ןלַאװ עקיטלָאמעד יד תעב -- עיצקנופ ַא ךָאנ ןעמונעג

 .עשרַאװ ןופ טַאר-טָאטש ןיא ןרָאװעג טלייוועגסיוא ןטסידנוב 15 ערעדנַא טימ

 םינינע יד וצ ךיױא -- טסנרע רעייז ןעמונעג יז טָאה עבַאגפױא עיינ ריא

 -גיא ןקרַאטש ַא טַאהעג יז טָאה טייקיטעט ןוא קיטילָאּפ רעלַאּפיצינומ ןופ

 -ַאב רעמירָא רעד רַאפ ןוט וצ קידתושממ סעּפע טבערטשעג ןוא סערעט

 ,גנורעקלעפ

 םינינע עשיטקַארּפ עקידנעגנירד טימ טייקנעמונרַאפ רעקרַאטש ריא ייב

 ןרעכיײרַאב וצ ,ןענעייל ןוא ןרידוטש ףיוא טייצ טרָאּפשעגּפָא ךָאד יז טָאה

 ןעמעלבָארּפ עקיטסייג וצ סערעטניא ריא ןקידירפַאב ןוא טקעלעטניא ריא

 ,קיטסירטעלעב ךיוא יו ,קרעוו עשימָאנָאקע-לַאיצָאס טנעיילעג טָאה יז

 יד ןגעו עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא ןבירשעג יז טָאה טייצ וצ טייצ ןופ

 ,קרעװ עטנעיילעג יד ןיא ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןענייז סָאװ ,ןעמעלבָארּפ

 ןיא .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ עפָארטסַאטַאק יד ןעמוקעג זיא'ס

 -נוב עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ רעבעווש הרש זיא עשרַאװ ןופ סודָאזקע ןסיורג
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 טריפעג טָאה געוז רעדנאוו ריא .ןטיבעג-חרזמ יד ןיא קעװַא רעוט עשיד

 -רעטעברַא עקירָאי-גנַאל יד ואוו ,קסירב טָאטש-םייה רעטלַא רעד ךרוד
 ןשיטסילַאיצָאס:-רענָאיצולָאװער ןיא טירט עטשרע יד טלעטשעג טָאה ןירעוט

 ןטרָאד ןביילב .טכַאמ עיצַאּפוקָא עשיטעווָאס יד ןעמוקעג זיא'ס .,ףמַאק

 טלָאמעד ןענייז סָאװ ,רעבָאהטכַאמ עיינ יד לייו ,טנעקעג טשינ הרש טָאה

 -רַאפ ַא טריפעגכרוד קסירב ןיא עקַאט ןוא עטעדניברַאפ סרעלטיה ןעוועג

 טריטסערַא טָאה ,רעטילימ ןשיצַאנ ןוא ןשיטעווָאס ןופ דַארַאּפ"גנורעדירב

 עשיטסילַאיצָאס עטלַא יד .רעוט עכעלטפַאשלעזעג ערעדנַא ןוא ןטסידנוב

 ,טָאטש וצ טָאטש ןופ ןרעדנַאװ ןוא ןטלַאהַאב טזומעג ךיז טָאה ןירעפמעק

 ,ענליוו ןייק ןעמוקעגנָא זיא יז זיב

 -עטקַארַאכ ןוא .קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעג רעבעווש הרש זיא 1941 ןיא

 קעװַא ָאד זיא ןירעוט-רעטעברַא ענערַאפרעד ,עטוואורּפעגסױא יד : שיטסיר

 יד ןטימ ןיא ןעוועג ןיוש זיא יז שטָאכ .ךַאפ-רעדיינש ריא ייב ןטעברַא

 .ןרָאי עגנוי יד ןיא יו ,עקרעדיינש ַא ןרָאװעג קירוצ יז זיא ,ןרָאי רעקיצכעז

 ךָאנ ךיז טָאה יז זיב רָאי קילטנעצ ייווצ עקידרעטייו יד ךשמב ױזַא ןוא

 ,סיפ יד ףיוא ןטלַאה טנעקעג

 ןיא דילגטימ ַא ןעוועג רעבעווש הרש זיא 1947 -- 1941 ןרָאי יד ןיא

 -סייג ןוא עשיזיפ יד ,ןלױּפ ןיא דנוב ןופ ץנַאטנעזערּפער רענַאקירעמַא רעד

 ,רעטלע רעכיוה ריא ןיא ןליפַא ןטלַאהעגנייא יז טָאה טייקיטפַאהבעל עקיט

 עטצעל יד ןוא ףוג ןקרַאטש ריא ןעוועג רבוג הנקיז יד טָאה ףוס-לכ-ףוס

 .קיטסייג טשינ רעבָא --- דילַאװניא ןַא ןעוועג :עיזיפ ןיוש יז זיא רָאי עכעלטע

 ןוא ,ןילבול ןוא קסירב ןופ יקסנַאילעטַאק לסעּפ זיא טוט ריא רַאפ רָאי ַא

 -טלעוו רעטרעפ רעד וצ ןעמוקעג ךָאנ קרָאי-וינ ןוא עשרַאװ ןופ רעבעווש הרש

 ךיז ןוא ןטסידנוב םירבח ןשיוװצ ןעגנערברַאפ וצ "דנוב, ןופ ץנערעפנָאק

 .ייז טימ ןענעגעזעג

 -ןעיורפ עירעלַאג רעד ןיא טרָא בושח ַא טמענרַאפ רעבעווש הרש
 ןבעל רעייז טעמדיוועג ןצענערג ןָא טייהיירט טימ ןבָאה סָאװ ,ןטלַאטשעג
 .דנוב םעד

 םילשורי ,אטילדיקסירב ,רעדנעל-תולג יד ןופ עידעּפָאלקיצנע : יקסנילטַאק לרעב : .ב
 ,ןינַאכ .נ ךוב ןיא : ץרעה .ש .י .עשרַאװ ,1937 ,24 .מונ רעקעװיטנגוי ןיא : ערָאס ,8
 טייצ רעזנוא : טַאּפ לאונמע ןוא הכרב ,רעלָא ןָאעל ,הרש .1946 קרָאי-וינ ,57 --- 47 .וז

 .קרָאירינ ,1966 ץרצמ 12 ,סטרעװרָאפ : רענפעש .ב .קרָאי-וינ ,1966 ,463 ; 1963 2

 ןוססחטהעוה 1138 801 ח, אט 154 23 םס80קא 1903 ז., 210124004.

 ץרעה .ש ;?
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 ץישפיל (עקשֶאי) ףסוי .רד

 ןברָאטשעג -- עשרַאו ןיא 1894 רַאורבעּפ ןט27 םעד ןרָאװעג ןריובעג

 ,קרָאי-וינ ןיא 1964 רעבָאטקָא ןט16 םעד

 יַאּפ ןיילק ַא טַאהעג ןבָאה -- המחנ ןוא ןבואר ןנח -- ןרעטלע ענייז

 ערעדנַא ייב יו .הנויח עגרַאק ןגיוצעג ןבָאה ייז ןכלעוו ןופ ,לבלעוועג -ןסָאריּפ

 רעבָא .רדח רעד ןעוועג לוש עטשרע ןייז זיא ,ןרעטלע עמורפ ןופ רעדניק

 -טשינ ןוא עמורפ ןופ רעדניק ייב רעגייטש רעד ןעוועג זיא'ס יו טשינ ןיוש

 -ןטסיטנעד ַא ןיא ןוא עיזַאנמיג ןיא טנרעלעג רעטעּפש רע טָאה ,ןרעטלע עכייר

 .רעטָאפ ןייז ןברָאטשעג זיא ןענרעל ןופ ןרָאי יד טָא ןיא ,לוש

 -לעזעג ןרעוו ןוא ןטכַארט וצ קידנעטשבלעז ןביױהעגנָא טָאה עקשָאי ןעוו

 -ענער רעכעלטלעוו-לַאנָאיצַאנ רעד ןגיוצעגוצ םיא טָאה ,קיטעט ךעלטפַאש

 רוטַארעטיל עשידיי יד ןעוועג ןענייז קורדסיוא ןייז סָאװ ,ןדיי ייב סנַאס

 -יירש ןופ זיירק רעד ןיא רימזה רעװעשרַאװ רעד .,רוטלוק ענרעדָאמ יד ןוא

 ןעוועג ןענייז ץרּפ .ל .י םורַא רעוט-רוטלוק עלַאקידַאר ןוא רעלטסניק ,רעב

 -עגנָא טָאה רעליש רעשיטסַאיזוטנע רעגנוי רעד רעכלעוו ןיא ,הביבס יד

 טייוו ןעוועג טשינ ןיוש זיא ןענַאד ןופ ,טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג ןייז ןביוה

 רע טפעהַאב 1912 ןיא ןוא ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד וצ געוו רעד

 ייס -- םעטָא ןטצעל ןזיב יירטעג ןבילבעג זיא רע ןעמעוו ,דנוב ןטימ ךיז

 .עידעגַארט ןופ ןטייצ יד ןיא ייס ,ףמואירט ןופ ןטייצ ןיא
 ,גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןיא טרָא טמיטשַאב ַא ןעמונרַאפ טָאה עקשָאי

 ןיא) עיצַאזינַאגרָא-טנגֹויי רעד ןיא טרירטנעצנָאק ןעוועג זיא טייקיטעט ןייז

 -- רעטעּפש ,טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא טנגוי רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד

 -רָאפ רעד ןעוװעג רע זיא רָאי קילטנעצ ייוצ ךרעב .(טפנוקוצ דנוב-טנגוי
 -- רָאי קילטנעצ ןבלָאהרעדנָא בורק ןוא טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ רעציז

 ןטמַא עטנָאמרעד יד ןיוש .טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רעציזרָאפ רעד ךיוא

 .ץלַא טשינ ןגָאז ייז רעבָא ,לָאר רעקיטכיוו ןייז ןגעוו ןגָאז

 טשינ לָאמנייק ךיא בָאה ,טנעקעג םיא בָאה'כ סָאװ ,רָאי 50 בורק יד ןיא
 .עקטָאי -- יװ שרעדנַא ןפור םיא ןעמ לָאז גנוגעװַאב רעד ןיא זַא ,טרעהעג
 סע טלָאװ ,ץישפיל ףסיי רעדָא ץישפיל ,ףסוי ןפורעג םיא טלָאװ רבח ַא ןעוו

 ןעועג רע זיא םירבח ערעטנענ רַאפ ,ךעלריטַאנ טשינ ,ענדָאמ ןעגנולקעג

 זיא טלעטשעגנייא ןוא ,עקשָאי רבח -- םירבח ערעטייוו רַאפ ,עקשָאי םתס

 ,רעטקַארַאכ ןכעלנעזרעּפ ןייז בילוצ ױזַא ןרָאװעג סע

 טימ .ערעדנַא ןוא ךיז ןשיװצ ץנַאטסיד ןייק טנעקרענָא טשינ טָאה רע

 ןופ רעציזרָאפ םעד ,םיא ןשיװצ .שימייה ןרָאװעג דלַאב רע זיא ןדעי

 ןעמוקעגניירַא טשרָאקַא ןיא סָאװ ,ןכעלטנגוי םעד ןוא טעטימָאק-לַארטנעצ

 רעד .טייקדמערפ ןופ טנַאװ ןייק ןעוועג טשינ זיא ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא

 ןעוועג ןענייז ןטנעיצַאּפ עכיירלָאצ ענייז ןשיווצ סָאװ ,טסיטנעד רערעלוּפָאּפ

 -גנוריגער עכיוה וליפא ןוא םירחוס עכייר יא ,ןשטנעמ-סקלָאפ עמירָא יא

 סָאװ ,ךעלדיימ ןוא ךעלגניי יד טימ טפַאשרבח עטנָאנ ןסָאלשעג טָאה ,עטמַאַאב
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 -טפַאשלעזעג ןיא ןוא ןכַאפ ערעייז ןיא טירט עטשרע ערעייז טלעטשעג ןבָאה

 ,ןבעל ןכעל

 ,סעשטנערָאּפ ייוצ ןעוועג םיא רַאפ ןענייז םזידנוב ןוא קיטסיטנעד

 ןייז תעשב ייס -- רָאי 50 עטצעל יד ןטלַאהעגנָא ךיז טָאה רע עכלעוו ייב

 יְךַאפ ענייז ןיא .ןרָאי עשיגַארט עקידרעטעּפש ענייז ןיא ייס ,גייטשפיוא

 טָאה רע סָאװ ,םעד טימ טנגונגַאב טשינ לָאמנייק ךיז רע טָאה ןשינעטנעק

 ןרעטיירבוצסיוא טימַאב ךיז רע טָאה ךעלרעהפיואמוא .טנרעלעג לָאמנייא

 "עמ-טעברַא ערעיינ יד ןברעוורעד וצ ,ןשינעטנעק-ךַאפ ענייז ןפיטרַאפ ןוא

 ױזַא ,ןסיו ןשיטקַארּפ ןוא !שיטערָאעט ןיא ךיז ןעמָאקלופרַאפ וצ ,ןדָאט

 טייקירעגיינ ןייז ,ןעגנוריסערעטניארַאפ עקיטסייג ענייז טימ ןעוועג ךיוא זיא

 ןענעייל וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה רע .טקיטעזעג ןעוועג טשינ לָאמנייק זיא

 ןשיטסילַאיצָאס ַא ןייגנָא ןפרַאד סָאװ ,םינינע יד ןגעוו ןטכַארט ןוא ןשרָאפ

 .רעוט
 יד ,טנװָא זיב ירפ ןיִפ טעברַאעג רעווש עקשַאי טָאה טעניבַאק ןייז ןיא

 רעד רקיעב ,גנוגעוואב רעד ןבעגענקעװַא רע טָאה םיתבש יד ןוא ןטנווָא

 ןעמ טָאה ,ןינע רעקידנעגנירד ַא ןעוװעג רעבָא זיא .עיצַאזינַאגרָא-טנגוי
 ןענייז רעמיצ-טרַאװ ןיא ואוו ,1 עיַאּפ ףיוא םיא וצ ןײגפױרַא טנעקעג
 ןכָאנ .ייר רעייז ףיוא טרַאװעג קידלודעגמוא ןוא ןטנעיצַאּפ ןסעזעג קידנעטש

 ינַאגרָא יד טקידײלרעד םדוק רע טָאה טנעיצַאּפ ןטשרע םעד ןזָאלסױרַא
 ןגָאטײװ-עיצַאזינַאגרָא יד .ןעמוקעג םיא וצ זיא סָאװ ,רבח ןטימ םיקסע-עיצַאז

 ,ןגָאטיײװ-ןייצ יד רַאפ רעכליב ןענייז

 ןעגנוציז טימ טליפעגסיוא ןעוועג םיא ייב ןענייז םיתבש יד ןוא ןטנוװָא יד
 ןָאטעגנײרַא ןעועג זיא רע .ןזיירק-טנגוי ןריפ טימ ןוא ןטעטימָאק יד ןופ
 עניילק יד ןיא ךיוא רָאנ ,גנוגעװַאב רעד ןופ םינינע עסיורג יד ןיא זיולב טשינ

 רעטוג ץנַאג ַא ןעװעג רע זיא ןרָאי ערעגניי יד ןיא .,עלענָאיצַאזינַאגרָא
 ןזיירק-טנגוי יד ןיא .ןעגנולמַאזרַאפ ערעסערג ףיוא רָאטקעל ןוא רענדער
 רַאפ ייס ,רעביײהנָא עגנוי רַאפ ייס --- ןינע ןַא ןייז ריבסמ טוג טנעקעג רע טָאה

 יָארּפ ןטעברַאסױא טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה רע .םירבח עטלקיװטנַא רעמ
 רדסכ ןוא ,סעיצקעל ןוא ןטַארעּפער רַאפ ןזעט ,ןזיירק-רידוטש רַאפ ןעמַארג

 ןעוו ,ןָא ןטייצ עטשרע יד ןופ .ןעגנורעסעבסיוא ןוא ןעגנורעדנע טױיפעגנײרַא
 וצ ןעמונרַאפ עקשָאי טָאה ,גנוגעוװַאכ עשיטסינומָאק יד ןעמוקעגפיוא זיא'ס

 ןיא וויטקַא ןעוועג זיא רע ,גנולעטש עשירענגעק ַא ,ענעכָארּפשעגסיױא ןַא ריא
 רעד ןופ קיטקַאט עוויטקורטסעד יד ןוא העּפשה עכעלדעש יד ןפמעקַאב

 ןשיווצ טָאה רע ןעוו ןוא .עיצַאזינַאגרָא-טנגוי ריא ןוא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק
 -טנגוי רעשידנוב רעד ןופ רעדילגטימ ענעזעוועג ךיוא טנגעגַאב ןטסינומָאק יד

 .דניק ןגייא ןַא ןריולרַאפ טלָאװ רע יו ,ןָאטעג ייוו םיא סע טָאה ,עיצַאזינַאגרָא
 ַא ןעמוקעגרָאפ טפנוקוצ רעד ןיא זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ ביײהנָא ןיא
 ןעקשָאי רַאפ .רעגַאל ןשיטסינומָאק ןיא קעװַא ןענייז לייט ַא ןוא גנוטלַאּפש

 טליפעג גנַאל ןרָאי טָאה רע סָאװ ,ץרַאה ןיא סיד ַא ןעוועג גנוטלַאּפש יד זיא

 ךיז ןבעלוצנייא רעווש ןעװעג םיא רַאפ זיא'ס .ןסעגרַאפ טנעקעג טשינ ןוא
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 רתסא יורפ עקשָאי

 רַאפ ןוא טַאהעג ביל ױזַא טָאה רע סָאװ ,עכעלטנגוי יד טָא זַא ,קנַאדעג ןטימ

 סַאה טימ טליפעגנָא ןרָאװעג ןענייז ,טגרָאזעג קרַאטש ױזַא גנולקיװטנַא רעייז
 ןעוו ,ןָאטעג ייוו ףיט םיא טָאה'ס .זייב סָאדלַא סיוא םיא ףיוא ןדייר ןוא םיא וצ

 רעד ףיוא עטָאלב ןוא ץומש ןפרַאו עטעשזדנָאלברַאפ יד יװ ןעזעג טָאה רע
 -סױרַא ןוא ךשוח ןקיטסייג ןופ ןעמונעגסױרַא ייז טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא
 ,ףמַאק ןוא הבשחמ רעלַאיצָאס ןופ געוו ןטיירב ןפיוא טריפעג

 תחנ ךס ַא טַאהעג ךיוא טָאה רע ,טַאהעג רע טָאה גָאטייװ זיולב טשינ
 עשיטסינומָאק רַאפ ןדָאכ רעקיטסניג ַא ןעוועג זיא ןליוּפ ןיא םגה .דיירפ ןוא
 -טנגוי רעד ןוא דנוב רעד ןבָאה דיי ןשיוװצ ןעגנימיטש עשיטסינויצ ןוא
 ערעייז ןיא ןעלמַאז וצ ןעגנוגנידַאב עטסרעווש יד ןיא ןזיוִיַאב טפנוקוצ דנוב

 טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןופ בור םעד רענעפ ערעייז רעטנוא ןוא ןעייר
 שלַא ןיא גנוגעװַאב עשידנוב יד .טנגוי-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןוא

 -צרָאװ עקרַאטש טימ גנוגעוװַאב-סקלָאפ עסיודג ַא ןרָאװעג זיא ןעמרָאפ עריא
 רעד ןיא ןָאטעגנײרַא ןעוועג עקשָאי זיא שפנו בלב .ןבעל ןשידיי ןיא ןעל
 .ןעמונעג ךיז ףיוא קיליוויירפ טָאה רע סָאװ ,טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג

 צ

* 4 

 ןייג ןפָארטעג םיא ךיא בָאה (1929) המחלמ רעד ןופ ןכָאװ עטשרע יד ןיא
 ַא .גָאט רעסייה ַא ןעוועג זיא'ס .קצול ןוא לעװָאק ןשיווצ יײסָאש ַא ףיוא

 ,חרזמ ןופ גנוטכיר רעד ןיא טנַאּפשעג רע טָאה רעטביוטשרַאפ ַא ןוא רעדימ
 רימ טָאה רע .ןעזרעד ךימ טָאה רע ןעוו ,טיירפרעד קרַאטש ךיז טָאה רע
 ןיא ןבילבעג ןענייז (עקרימ) רעטכָאט ןוא יורפ ןייז ,עמַאמ ןייז זַא ,טגָאזעג
 ןופ קעװַא ןילַא םירבח עכעלטע טימ זיא (ןבואר) ןוז ןייז ןגעקַאד ,עשרַאװ
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 "עג רימ ןענייז ןעמַאװצ .ךיז טניפעג רע ואוו טשינ טסייוו רע ןוא עשרַאװ

 ןיא -- ןפָארטעג רעדיוו ךיז רימ ןבָאה רעטעּפש ןוא געוו קיטש ַא ןעגנַאג

 .ענווָאר
 ,סעקיװעשלָאב יד ךריד ןעמונרַאפ ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא טָאטש יד

 ןשיטסיװעשלָאב ןגעוו שיטירק טדערעג ליפ ױזַא ןרָאי ךשמב טָאה סָאװ ,עקשָאי

 ,םיא טימ םינּפ לא םינּפ ןפָארטעג לָאמ ןטשרע םוצ טציא ךיז טָאה ,םישזער
 ןגעו דליב סָאד ןרעדנע טנעקעג טשינ ,ךיז טײטשרַאפ ,טָאה טעטילַאער יד

 ,גנורעדנע ןַא בוא .הבשחמ ןייז ןיא טַאהעג רעירפ טָאה רע סָאװ ,םישזער
 ,טשַארעביא ןעװעג ךיא ןיב רעבירעד .הערל ןייז טנעקעג זיולב סע טָאה
 זַא ,טגָאזעג רימ טָאה רע .רענעלּפ ענייז ןגעוו טלייצרעד רימ טָאה רע ןעוו

 טָאה רע ןוא רעטסעװש-ןקנַארק רַאפ ןסרוק עשיניצידעמ טריזינַאגרָא רע
 יּפָא רעשיטסיטנעד רעד טימ גנודניברַאפ רעכעלטפירש ןיא טלעטשעג ךיז

 ,טעטיזרעווינוא (רעװָאקרַאכ רעדָא) רעוועיק ןיא גנולייט

 עשלדנעמ-םחנמ ערעסַאװ ןיא --- ,טגָאזעג ךיא בָאה -- ,עקשָאי --

 סעקיװעשלָאב יד רעװ ןסעגרַאפ טסָאה ...טזָאלעגנײרַא ךיז וטסָאה םיקסע
 ...ןענייז

 זיא'ס -- .טרעפטנעעג רימ רע טָאה -- ,ןסעגרַאפ טשינ בָאה'כ ---
 ףעשעג טשינרָאג רימ טעוו'ס .רשיו רשכ

 םיא בָאה'כ .טנגעגַאב רעדיו םיא ךיא בָאה רעטעּפש געט 10 ַא טימ
 ךיוא ןענייז'ס עכלעוו ןשיװצ ,ןטסילַאנרושז עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ זַא ,טגָאזעג
 -געמ ןכוז טרָאד ןלעװ רימ .ענליוו ןייק ךיא רָאפ ,ןטסידנוב עכעלטע ןעוועג

 .עירָאטירעט רעטריּפוקָא-שיטעװָאס רעד ןופ ךיז ןעמוקַאבוצסױרױַא ןטייקכעל

 טָאה רע זַא ,טרעפטנעעג רימ טָאה רע .ןרָאפוצטימ טדערעגוצ םיא בָאה'כ
 ןבייהנָא ךיז טָא-טָא ןלעװ ןסרוק יד .,ענווָאר ןיא ןביילב וצ לייוורעד העדב

 ,טעטיזרעווינוא רעניארקוא ןופ הבושת ַא ףיוא טרַאװ רע ןוא
 .ענליוו ןיא ןעוועג ןוז ןטימ עקשָאי ןיוש זיא רעטעּפש ןכָאװ ייווצ ַא טימ
 טָאה'מ .עטיל וצ ענליו "טקנעשענקעװַא; טָאה טכַאמ עשיטעווָאס יד

 סָאװ ,שטנעמ ןייק ןעועג טשינ זיא עקׂשָאי .טמעטָאעגּפָא רעיירפ לסיב ַא
 ןשיטסיטנעד ַא טנדרָאעגנייא דלַאב טָאה רע .קידייל ןעײרדמורַא ךיז לָאז
 ןופ עיצַאזינַאגרָא רענליו רעד ןיא קיטעט ןעוועג ךיוא זיא ןוא טעניבַאק

 ַא ןטלַאהעגנָא רע טָאה ,ךעלגעמ ןעוועג זיא'ס ןמז-לכ .טפנוקוצ דנוב-טנגוי

 ןעגנערבוצרעבירַא ןזיוועב וליפַא ןוא עשרַאװ ןיא עילימַאפ ןייז טימ טקַאטנָאק

 ,1940 רעמוז ןטימניא זיב ןטלַאהעגנָא סע טָאה ױזַא ,ענליוו ןייק רעטכָאט יד
 1929 טסברַאה ןיא "קיטומסיורג; ױזַא ןבָאה סָאװ ,סעקיװעשלָאב יד

 סע ןבָאה ,ץניװָארּפ עקימורַא יד ןוא ענליוו הנתמ ַא רעניווטיל יד ןבעגעג
 יא .עטיל ץנַאג -- גָאלוצ ןשפיה ַא טימ ךָאנ ,ןעמונעגקירוצ 1940 רעמוז

 רעד תעב יא ,(1929 רטבָאטקָא-רענמעטּפעס) עיצַאּפוקַָא רעטשרע רעד תעב
 -טפאשלעזעג ליפ טריטסערַא טכַאמ עשיטעווָאס יד טָאה (1941-1940) רעטייווצ

 ןעועג זיא עקשָאי .ןטסידנוב לָאצ ערעסערג ַא ייז ןשיוצ ,רעוט עכעל

 11 ןציזּפָא ןכָאנ .עילַאוװע-ןטסערַא רעטייווצ רעד ןיא תונברק יד ןופ רענייא
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 ןעגנושרָאפסױא עקידנרעטַאמסיוא ןייגכרוד ןוא עמרוט רענליוו ןיא םישדח

 יד רַאפ -- ןלוּפ ןיא טייקיטעט עשידנוב יד ןעוועג ןענייז ?םיאטח; ענייז)

 ערשכ-טשינ ַא ןעועג דנוב רעד זיא ןרעלטיה ןופ םיפתוש עקיטלָאמעד

 ןופ ןרעגַאל יד ןיא טקישרַאפ םיא ןעמ טָאה ,(עיצַאזינַאגֹרָא עשיטסילַאיצָאס

 יד ןופ ןעגנוגנידַאב עכעלקערש יד ןיא ךיוא .ןופצ ןטייוו ןיא ,ַאטוקרָאװ

 עטגיילרַאפ טימ ןסעזטג טשינ עקשָאי זיא ןרעגַאל ןוא סעמרוט עטקַאּפעגרעביא

 ןופ ןגָאטיײװ:-ןייצ יד ןרעדניל ןפלָאהעג זיולב טשינ רע טָאה םוטעמוא -- טנעה

 ,רעטכעוו עשיטעווָאס ערעייז ןופ ןליפַא ןוא ,עטריטסערַא עכעלקילגמוא יד

 ,ףליה עשיניצידעמ ערעדנַא ןבעגעג ייז ךיוא רָאנ

 רעגריב עשיליופ רַאפ עיטסענמַא רעד ןופ ךמס ןפיוא רעטעּפש זיא רע

 ףיוא ןרָאװעג קנַארק רע זיא ,רעטּפעשעגסיױא קרַאטש ַא .ןרָאװעג טײרפַאב

 קירוצ ןעמוקעג זיא רֶע רעבָא רַאפעג-סנבעל ןיא ןעוועג זיא רע .סופיט

 ,יײמרַא רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז רע טָאה ,רעטכַאװשענּפָא רעייז ַא ךָאנ .ךיז וצ

 ןיא טלעטשעגפיוא 1942 ןיא טָאה ןָאדנָאל ןיא גנוריגער-תולג עשילױּפ יד סָאװ

 ,דנַאלסור-טעווָאס

 ןוא דנַאלסור-טעוװָאס ןופ סױרַא עקשָאי זיא ײמרַא רעשיליוּפ רעד טימ
 רע ואוו ,דנַאלגנע ןייק ןעמוקעג רעדנעל ייר ַא רעביא ןרעדנַאװ ןכָאנ זיא
 םירבח ןבָאה רעדניק עדייב .לָאטיּפש ןשירעטילימ ַא ןיא טעברַאעג טָאה
 בילוצ .עקירעמַא ןייק ןעמוק טלָאזעג ןבָאה ייז .ענליוו ןופ טריפעגסיױרַא
 טייצ ַא ןוא געוו ןטימ ןיא ןקעטש ןבילבעג ייז ןענייז ןשינעעשעג-המחלמ יד
 ןעגנולעג זיא טייצ-המחלמ רעד ןיא ךָאנ .ײכנַאש ןיא ןרעטַאמ ךיז טזומעג
 -עייז טקידנערַאפ ןבָאה יורפ יד ןוא רעטומ יד .דנַאלגנע ןייק ןעגנערב וצ יז
 -רעקלעפ יד ןופ הלשממ רעד רעטנוא קלָאפ רעייז טימ ןעמַאזוצ סנבעל ער
 -ַאק-ילפ ַא ןיא ןעמוקעגמוא ויא ןוז רעד .סיצַאנ עשטייד יד -- רעדרעמ
 .עפָארטסַאט

 וצ ןליו םעד םיא ייב טכַאװשעגּפָא טשינ ןבָאה ןקילגמוא ענעגייא יד
 ךיוא רע זיא ,טסילַאיצַאס רעשיטַארקָאמעד ַא ,קיטעט ךעלטפַאשלעזעג ןייז
 וצ הטונ ןעוועג רע זיא ;נוגעװַאב רעד ןיא .שיטַאמגָאד ןעוועג טשינ םעד ןיא
 רעבָא טָאה רע .ןטקנוּפדנַאטש ןוא ןעגנוניימ ערעדנַא יבגל ןסימָארּפמָאק
 -נייא ןוא ןלעטשּפָא ךיז זומ ןעמ ואוו ץענערג ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,טסואוועג
 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ קיטילָאּפ רעד יבגל ןעוועג זיא ױזַא .ןלעטש
 .ןעגנומיטש עשיטסילַאנָאיצַאנ יד יבגל ךיוא ױזַא

 ןקרַאטש ַא טַאהעג טָאה רע .טמיטשעג לַאנָאיצַאנ ןעוועג זיא עקשָאי
 -ענרַאפ ךיז לָאז דנוב רעד זַא ,טלָאװעג ןוא םינינע עשידיי רַאפ סערעטניא
 -ָאס עשידיי זַא ,םעד ןגעק ןדײשטנַא ןעועג רעבָא זיא רע .ייז טימ ןעמ
 ,םזינויצ ןוא םזילַאקירעלק םעד תורשּפ זיא'ס עכלעוו ןכַאמ ןלָאז ןטסילַאיצ
 ןצנַאג םעד ןענַאטשרַאפ רע טָאה ,דיי רעכעלטלעוו ןוא טסילַאיצָאס ַא יוװ
 ןוא טײקזעיגילעריָאדװעסּפ ,טײקשידיײדָאדװעסּפ רעד ןופ למוט ןכעלדעש
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 ןכָאנ ןרָאי יד ןיא עדָאמ רעד ןיא ןיירַא זיא סָאװ ,טייקשיטסיניצדָאדװעסּפ

 ,ןברוח ןסיורג

 -עג עקשָאי ןיא טײקנַארק:-ץרַאה ַא טימ ןיוש ןוא רעטקינײּפעצ ַא

 ,דנַאל ןיא ָאד ךיז ןצעזַאב וצ ןבילקעגסיוא טָאה רע .עקירעמַא ןייק ןעמוק
 םיא רַאפ זיאס .ןבעל שידיי קידנריסלופ ַא ןופ םָארטש ןיא ןייז וצ ידכ

 ,רע טָאה ,ףורַאב ןייז ןיא ןריציטקַארּפ ןענעק וצ .טושּפ ױזַא ןעוועג טשינ
 ףיא .תישארב ןופ ץלַא ןביײהנָא טזומעג ,טסיטנעד רעטינעג רעטלַא רעד

 -כרוד ןוא קנַאב-לוש רעד ףיוא ןצעזקעװַא ךיז טזומעג רע טָאה רָאי עכעלטע
 -עג זיא רוטַאנ ןייז ןיא .ת זיב א ןופ סרוק-קיטסיטנעד ןצנַאג םעד ןכַאמ

 םעד ןכיירגרעד ןוואורּפ ןופ ,ךיז ןבעגרעטנוא טשינ ןופ ךירטש רעד ןעוו

 ,תועינמ םוש ןייק ףיוא טקוקעג טשינ ליצ

 קירוצ זיא ןוא סיפ ענייז ףיוא טלעטשעגקעווַא רעדיוו ךיז טָאה עקשָאי
 ןבירשעג ןוא טדערעג ,ןרָאפעג זיא רע .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןיא ןיירַא
 ןעמונרַאפ ןייז וצ טכוזעג קרָאי-וינ ןיא ךיוא רע טָאה ױזַא ,עשרַאװ ןיא יו

 שטָאכ ,ןָאטעג סע טָאה רע ,טכַאנ ןטימ זיב גנַאגפיוא-ןוז ןופ טערָאּפרַאפ ןוא
 םיא טָאה טײקנַארק-ץרַאה יד ,םעד וצ תוחוכ ןייק טַאהעג טשינ ןיוש טָאה רע
 ןפיוא .ןירַא לָאטיּפש ןיא ןייג וצ ןעגנואווצעג טפָא ןוא --- טרעטַאמעג
 -ןקנַארק ןופ ,ןביירש ןוא ןענעייל טימ ןעמונרַאפ ךיז רע טָאה טעב-ןקנַארק
 טיוט ןייז רַאפ רָאי רָאּפ ַא טימ .ןטעטיוװיטקַא ענייז וצ ןסירעג ךיז רע טָאה טעב
 ןיא רָאטקָאד םעד ןוא םיא ןשיווצ ךערּפשעג ַא ןופ תודע ןַא ןעוועג ךיא ןיב

 ןגיל ךָאנ זומ רע זַא ,טגָאזעג םיא טָאה רָאטקָאד רעד .לָאטיּפש-טלעווזור
 -יא רָאטקָאד םעד טװאורּפעג טָאה טנעיצַאּפ רעד ןוא ןכָאװ 2 לָאטיּפש ןיא

 -רָאנ ענייז וצ ןרעקמוא ןיוש ךיז ןעק ןוא טנוזעג ןיוש זיא רע זַא ,ןגייצרעב
 .ןעגנוקיטפעשַאב עלַאמ

 רעבָא ,רעכַאװש ןוא רעכַאװש ןרָאװעג ץרַאה סעקשָאי זיא ױזַא ןוא

 וצ ןוא טעברַא ןייז וצ סערעטניא רעד םיא ייב ןרָאװעג זיא רעכַאװש טשינ

 -סטעברַא ןייז ןופ םיִא ןעמ טָאה טיוט ןרַאפ געט עכעלטע .,גנוגעוװַאב רעד

 םעד ןכיוהסיוא ןרַאפ העש עכעלטע ,ןײרַא לָאטיּפש ןיא ןעמונעגוצ לוטש

 טגערפעג ךָאנ רע טָאה ,ןייזטסואווַאב ןקידנעקנַאצ ַא טימ ןיוש ,םעטָא ןטצעל

 עיסוקסיד רעד וצ ןבעגעג טָאה רע סָאװ ,לקיטרַא ןַא חוכמ רעטכָאט ןייז ייב

 טקורדעג) ץנערעפנָאק-טלעוו רעשידנוב רעקידנעמוק רעד טימ תוכייש ןיא

 ייברעד ןוא ,(טייצ רעזנוא טפירשטייצ רעשידנוב רעד ןיא טיוט ןייז ךָאנ ןיוש

 ןלַאװטנעמַאלרַאּפ עשילגנע יד ןופ גנַאגסיױא ןגעוו טגערפעג ךיוא רע טָאה

 טָאה ,טגיזעג טָאה ײטרַאּפ-רעטעברַא יד זַא ,טגָאזעג םיא טָאה רעטכָאט יד ןעוו

 רעקיצניא רעד -- םינּפ טרעצעגסיוא ןייז ףיוא ןזיווַאב ךיז לכיימש א

 ןייז ןיא -- רעטצעל רעד ןוא טיײקנַארק ןייז ןופ געט עטצעל יד ןיא לכיימש

 ןופ םידעפ ןעװעג ןענייז קנַאדעג ןייז ןופ ןצילבפיוא עטצעל יד .,ןבעל

 ליפ יד ךשמב חומ ןייז ןיא טניּפשעג טָאה רע סָאװ ,בעוועג ןקיטסייג

 ,ןבעל שידנוב ןייז ןופ ןרָאי



 א

 "ידנוב רעד ןיא וויטקַא ןעוועג ךיוא זיא (עשוטסע) רתסא יורפ סעקשָאי
 .דנוב ןיא ןוא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעש

 סריא ךרוד ןרָאװעג ןגיוצרעד יז זיא ,המותי ַא ןרָאװעג ירפ זיא יז
 עטלעטשעגנָא סלַא טעברַאעג יז טָאה ,ןסקַאװעגרעטנוא זיא יז ןעוו .עבָאב ַא

 ַא ןרָאװעג יז זיא רעטעּפש .קירבַאפ-רעטסוש רעשינַאכעמ רעסיורג ַא ןיא
 טקידנעעג טָאה יז ,ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןיא ןירערעל ןוא ןיטסילבערפ

 ַא ןופ גנולײטּפָא רעשיגָאגַאדעּפ רעד ןיא טרידוטש ןוא עיזַאנמיגדָארּפ ַא
 ,?ַאצינכעשוו;) לושכיוה רעשילױּפ

 -נָא יז טָאה ןטרָאג-רעדניק ַא ןיא ןירערעל סלַא קיטקַארּפ עטשרע ריא

 רעטשרע רעד ןיא ,שטיװָאילעּפָאק הצרית ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,ןביוהעג
 בקעי ,ץרּפ ,.ל .י סָאװ ,7 אשנעג ףיוא עשרַאװו ןיא םייה-רעדניק רעשידיי

 בייהנָא םייב ןפַאשעג ןבָאה רעוט-רוטלוק ןוא רעביירש ערעדנַא ןוא ןָאזעניד
 יד ןיא קיטעט ןעװעג יז זיא רעטעּפש .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ

 ןבָאה ןטסידנוב יד סָאװ ,ןלוש-קלָאפ עכעלטלעוו-שידיי ןוא ןעמייה-רעדניק

 ,ןפַאשעג

 עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעד ןיא ןזיירק טימ טריפעגנָא טָאה יז
 רתסא ןוא עקשָאי ןופ םייה יד .ףיקס ליצַאזינַאגרָא-רעדניק רעד ןיא ןוא
 ןגעלפ סָאװ ,רעוט-טנגוי עשידנוב רַאפ ןפָא ןעועג קידנעטש זיא ץישפיל
 .ןעגנוטַארַאב ןוא ןעגנוציז ףיוא ןעמוקפיונוצ ךיז ןטרָאד טייצ וצ טייצ ןופ

 -נוב ןיא טעברַאעג ויטקַא יז טָאה המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב
 יד סָאװ ,טַאנרעטניא-םימותי ןופ טַאנָארטַאּפ ןיא ןוא ?ץיירק ןטיור, ןשיד

 ןפַאשעג טָאה עיצַאזינַאגרָא עשידנוב עשידרערעטנוא

 ןעוועג זיא יז .עשרַאװ ןופ טריפעגסױרַא יז סיצַאנ יד ןבָאה 1942 ןיא
 זיא ןוא (דנַאלשטיײיד) רעװָאנַאה ןופ טנָאנ רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ַא ןיא

 ,רעטכָאט ריא זיולב זיא ןבעל ןבילבעג .ןרָאװעג טגנערבעגמוא טרָאד

 ץרעה .ש .י

 א

 ץנַאג ןייז ךשמב ןעזעג עלַא ןבָאה סעקשָאי ךירטש-רעטקַארַאכ ןייא
 סָאװ ,ןבעל ןסקַאװרעד ץנַאג ןייז .טײקשימַאניד ןייז -- זיא סָאד ,ןבעל

 ןעוועג רדסכ ,גנוגעווַאב ןיא ןעוועג רדסכ רע זיא ,טנעקעג םיא ןבָאה םירבח
 טגָאיעג טייקיטעט ןייא טָאה רדסכ ,לָאמַאטימ ןכַאז ךס ַא טימ ןעמונרַאפ
 רע זיא רדסכ .רעטייוצ רעד ןיא ןטינשעגניירַא ךיז ענייא ,עטייווצ יד
 שיפַארג ןטלָאװ סָאװ ,ןעגנומענרעטנוא ןופ רעטנָאלּפ ַא ןיא טכָאקרַאפ ןעוועג

 ךרוד ךיז ןדיינש סָאװ ,סעיניל עטרילָאק ןופ טניריבַאל ַא יו טקוקעגסיוא
 רעדיוו ךיז ןרילרַאפ ,רעדיוו ךיז ןקינייארַאפ ,ךיז ןעייגעצ ,לָאמ רעטנזיוט

 עקשָאי ןליֿפַא ,ןריפ ייז ןיהואוו ןעזרעד טשינ ןעק רענייק ןוא ,רעטנָאלּפ ןיא
 ,טשינ ךיוא רשפא ןיײילַא
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 ןעוועג זיא ןעקשָאי ןופ םזימַאניד םעד ָא טָא ןופ חוכ רעקידנביירט רעד

 טגעמעג רע טָאה ,ןכיירגרעד סעּפע ,ןָאטוצפיוא סעּפע קידנעטש גנַארד רעד

 -נןיא םעד ןריולרַאפ דלַאב רע טָאה ,ךַאז עקיטכיוו ַא סעּפע טכיירגרעד ןבָאה

 --- טייקיניילק ַא ןייז טגעמעג סע טָאה -- ךַאז עיינ ַא סעּפע ;וצרעד סערעט

 ,טנָאמעג ןוא ןסיוטשעג טָאה סָאװ טקנוּפ"יצוצ רעיינ רעד ןרָאװעג ןיוש זיא

 םייב עיגרוריכ-ליומ רַאפ טנעטסיסַא ןעוועג עשרַאװ ןיא רע זיא ךַאפ ןייז ןיא

 ,?סוזעי אקטנַאשטעשזד, לָאטיּפש ןיא) שטיװָאלַאכימ רָאסעּפָארּפ ןטמירַאב

 -עּפָא עטריצילּפמָאק ַא ןעגנולעג םיא זיא סע ןעוו ןעיירפ ךיז טגעלפ רע יו

 ןקנַארק ַא ןפלעה ןופ טנעמָאמ רערַאטינַאמוה רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .,עיצַאר

 ןייז ןופ ןרָאװעג טנטָאשרַאפ זיא סָאד רעבָא ,לָאר ַא טליּפשעג ךיוא טָאה

 -רעד סָאד טגעלפ רע ץלָאטש ַא רַאפ סָאװ טימ ןוא וטפיוא םעד טימ דיירפ

 ,ןלייצ

 רעשידיי רענרעדָאמ רעד טַאהעג טָאה ןעקשָאי ףיוא העּפשה עסיורג ַא

 רעייגנייא רעקידנעטש ַא ןעוועג רע זיא ןרָאי עשיטנעדוטס ענייז ןיא .םזינַאמוה

 -רעדנַאנַאפ ךיז טָאה םזינַאמוה רעשידיי רעד ואוו ,רימזה רעװעשרַאװ ןיא

 ַא טָא ןופ .ןצרּפ .ל .י ןופ גנולַארטשסױא רעמערַאװ רעד רעטנוא טילבעג
 טשינ ,דנב םוצ ןעמוקעג עקשָאי זיא לוש רעשיטסינַאמוה רעשידיי רעד

 ךיוא טנָאזירָאה ןקיטסיײיג ןייז ןרעטיירבסיוא ידכ רָאנ ,סעּפע ןפרַאורַאפ ידכ

 ,טייצ ןייז ןופ ןעמעלבָארּפ עלַאיצָאס ףיוא

 -רַאטש ַא ןעוועג ,ןענייריסערעטניארַאפ עלַאסרעװינוא טַאהעג טָאה רע

 -סיוא ןעוועג ,קיזומ ןגעוו ףירגַאב ןקידהשקשינ ַא טַאהעג ןוא ןַאמָאלעמ רעק

 עשידיי יד ןיא שטנעמ רענעגייא ןַא ןעוועג ,רעטַאעט ןשידיי ןטימ טכָאקעג

 ןעװעג זיא סָאװ ,ץלַא טימ טבעלעגטימ טָאה רע --- ןזיירק עשירַארעטיל

 ,שירעפעש קיטסייג

 טניירפ ,טפַאשטניירפ ךָאנ טפַאשקנעב עקרַאטש ַא טַאהעג טָאה עקשָאי

 יז טימ טנעקעג טשינרָאג ךיז טָאה רע ןוא רועיש ַא ןָא טַאהעג רע טָאה

 -טג טשינ ץלַא רע טָאה ןעמעוו .ךָאנ ןוא ךָאנ טכוזעג טָאה רע ,ןקיטעזנָא

 עשידיי טימ טכַאקעגסיױא ןעוועג ?טנעקעג טשינ םיא טָאה רעוו ןוא ? טנעק

 ןבָאה ךס ַא שטָאכ !ענעגיײא -- טשרע ןוא ,רעלטסניק ,ןטסיטרַא ,סרעביירש

 ןבָאה םיא לָאז סָאװ ןצעמע םיוק רעבָא ךיז ךיא ןָאמרעד ,טריקיטירק םיא

 -מָאק,, ןייז רַאּפ טריקיטירק םיא ןבָאה סָאװ ךס ַא ,טרעקרַאפ ,טַאהעג טנייפ

 ,טײקמערַאװ רעד וצ ןייז וצ הדומ טמעשעג ךיז ןבָאה ,?טײקשירעלסימָארּפ

 ,םיא רַאפ טליפעג ןבָאה ייז סָאװ

 -נוב ןגנוי םעד ןוא םיא ןשיװצ טפַאשטניירפ יד ןעוועג זיא קידנריר

 -רעדנואו םעד טָא ,ןָאסלעדנעמ עלעקנַאי ,ועטעברַא-רעדיינש טעד ,טסיד
 -סקלָאפ ןטכע ַאזַא רַאפ טסַאּפ סע יװ .ּפיטסקלָאפ ןשידיי ןטסנעש ןוא ןטסכעל
 רעד ןעוו ןוא ,תולד ןרעטיב ןיא טבעלעג קידנעטש עלעקנַאי טָאה ,שטנעמ

 ןּפַאבפױרַא ליטש רעד ןיא ךיז רע טגעלפ -- זלַאה ןפיוא ןגעלעג זיא ףלח

 -ּפָא רַאפרעד םיא טָאה עלעקנַאי רעבָא ...1 עיװַאּפ קָאטש ןטשרע ןפיוא

 ןוא ליומ ןפָא ןַא טימ ןייטש טגעלפ עקשָאי .טנַאה רעטיירב רעד טימ טלָאצעג
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 ןופ ךעלריטַאנ ױזַא ןסילפ סע יװ ןרעה טגעלפ רע ןעוו -- תחנ רַאפ ןענייש
 ,ןציוו ענייז ,ךַארּפשסקלָאפ רעשידי רעד ןופ לרעּפ יד ליומ סעלעקנַאי

 ,ךעלטרעוו ענייז ,ךעלדיל ענייז
 יד .טפַאשײרטעג ןייז -- ןעוועג זיא ןעקשָאי ןופ הלעמ עטסערג יד

 זיא רע ואוו ,טפנוקוצ דנוב-טנגוי םוצ לעיצעּפס ןוא דנוב םוצ טפַאשיײרטעג
 -נעהּפָאמוא ןופ טייצ עצנַאג יד טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ רעציזרָאפ ןעוועג
 טָאה רע ,(טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ךיוא -- טייצ עגנַאל ַא ןוא) ןליױּפ ןקיג

 ,עשירַארעטיל ןיא ,תוביבס ערעדנַא ןיא ךיוא ןעגנערברַאפ וצ טַאהעג ביל
 -ניא ןימ ַא ןעוועג סע יא טרָאד רעבָא ,עכעלרעגריב ןיא ,עשירעלטסניק ןיא
 םעד ןליפ וצ טלעפרַאפ טשינ לָאמנייק טָאה רע ,קיטסירוט עטנַאסערעט

 יד ,םייה רענעגייא רעד ןוא --- "רעדנעל ענייש ,עטייוו, ןשיווצ דישרעטנוא
 םוצ .טפנוקוצ דנוב -טנגוי רעד -- רעמ ךָאנ ןוא דנוב רעד ןעוועג זיא םייה
 טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןיא לָאר ןייז ןענעכיײצַאב וצ ןעוועג טלָאװ ןטסכעלטקניּפ

 -כיוו סָאד ןעוועג זיא טעברַא ענעגייא ןייז ױזַא טשינ ,רָאטאזילַאטַאק ַא יו
 סָאד .ערעדנַא ןופ טעברַאנעמַאװצ יד ןכַאמ ךעלגעמ סָאד יװ עטסקיט
 ,טרעטשעגמוא ןייגנָא לָאז סעצָארּפ רעד זַא ,ןפלעה

 וצ ןעוטפיוא ענייז ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג סָאד זיא לעיצעּפס

 -עד רע זיא שירעלעפנייא יװ .ןעגנובייר עלענָאיצקַארפ-שיטילָאּפ יד ןרעדניל
 ןעלטימ דרע רעד רעטנוא ןופ טניפעג עמַאמ ַא יוװ ױזַא טקנוּפ .ןעוועג טלָאמ

 -ירקע ַאזַא ןופ טייצ ַא ןיא עקשָאי טָאה ױזַא ,טיונ ַא ןיא דניק ריא ןפלעה וצ
 ןעזעג טשינ ךַאז ַאזַא טָאה רענייק ןעוו ,געווסיוא ןַא סעּפע ןענופעג ?סיז
 -מָאק; סעקשָאי ףיוא זָאנ רעד טימ טמירקעג ןבָאה ןּפיצנירּפ ןופ ןשטנעמ יד

 רענעגייא רעייז ןופ ןדירפוצ ןעוװועג ןוא ?ןלַאפנייא , ןוא ?טײקשירעלסימָארּפ

 "וצ ַא רעמ ךָאנ קעװַא זיא עקשָאי רעבָא ,טײקנטלַאהעגסיױא רעלעיּפיצנירּפ

 ,סיזירק ַא ןופ סױרַא דניק ריא ןפלָאהעג טָאה סָאװ עמַאמ ַא יו -- רענעדירפ

 ןיא ןטסנידרַאפ עסיורג ענייז ליטש רעד ןיא טנעקרענָא עלַא ןבָאה שיטקַאפ
 ןגעו קנַאדעג ןייק ןלַאפעגנייא טשינ םענייק זיא לָאמנייק לייוו ,טרּפ םעד

 -טנגוי ןופ רעציזרָאפ "רענרעזייא , רעד ןעוועג זיא רע ,רעציזרָאפ ןרעדנַא ןַא

 ,טפנוקוצ דנוב
 גרעבסגילק .מ

 רעלזָאמ םלעזנַא .רד

 טרידוטש לוש-לטימ יד ןקידנע ןכָאנ רע טָאה ,שטַאשטוב ןיא ןריובעג
 -קָאד םעד ןעמוקַאב ןוא טעטיזרעווינוא רעניוו ןופ ןטעטלוקַאפ ייווצ ףיוא
 ןופ טייקכעלגעמ יד טנפעעג םיא רַאפ ךיז טָאה'ס ,עיּפָאזָאליפ ןופ טַאהָאט
 עקיזָאד יד ןסױטשעגּפָא רעבָא טָאה רעלזָאמ ,ערעירַאק רעכעלטפַאשנסױװ ַא
 ןטסָאּפ-ספמַאק ןייז ףיױא טרעקעגמוא ךיז טָאה ןוא ןטייקכעלגעמ עסיורג
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 -ץגּפָא ךיז טָאה ןוא עילָאדָאּפ רענַאיצילַאג ףיוא לטעטש םעניילק םעד ןיא
 -רַארגַא יד תעב קיטעט ןעוועג זיא רע .םירעיוּפ ןשיווצ טעברַא רעד ןבעג

 -רעביא ןַא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ ,1902 רָאי ןופ ןקיירטש

 -ַאג ןיא גנוגעװַאב רעשיטילָאּפ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא טנעמָאמ-ךורב

 עשיליוּפ יד ןשיוצ טעברַא-סגנורעלקפיוא יד טריפעג ןַאד טָאה רע .עיציל

 ַא ןבעגעגסױרַא ,טַאיװָאּפ רעשטַאשטוב ןסיורג ןופ םירעיוּפ עשיניַארקוא ןוא

 -שזולס ַאקסרָאװד, -- ךַארּפש רעשיניַארקוא ןוא רעשילױּפ רעד ןיא גנוטייצ

 -ָארּפ עשיטסילַאיצָאס עטסטנַאסערעטניא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאד ."ַאב

 ןענייז ,דנַאל לענָאיצוטיטסנָאק ַא שטָאכ .ךיירטסע ןיא ןענַאגרָא-עדנַאגַאּפ

 ןעמ טגעלפ ָאד -- םַאנסיוא ןַא ןעוועג עיצילַאג ןופ ןטנַאק-חרזמ יד רעבָא

 טגעלפ ןעמ ,סעימעדיּפע ןופ דיירסיוא ןרעטנוא ןעגנולמַאזרַאפ ןרעוורַאפ

 טגעלפ ןעמ ןוא טלַאװעג רעלַאטורב ןופ ףליה רעד טימ ןלַאװ יד ןריפכרודַא

 ,םירעיוּפ יד ףיוא ןסיש

 ,סעיסערּפער ףיוא ןסיױטשנָא רדסכ ךיז טגעלפ ןרעלזָאמ ןופ טעברַא יד

 ,טעטיזרעװינוא ןופ טנעדוטס ַא קידנעייז .לוש עטרַאה ַא ךרודַא זיא רע

 ןריפרעבירַא רַאפ הסיפת רעוועיק ןיא ןסעזעג רָאי ןבלַאהטרעדנָא רע זיא

 ,רוטַארעטיל עשיטסילַאיצָאס עשיניַארקוא ץענערג רעשיסור רעד רעביא

 רע טָאה ,טײקכעלטרַאװטנַארַאפ רעכעלטכירעג וצ לָאמ עכעלטע ןגיוצעגוצ
 -ָאס םעד ןטײרּפשרַאפ רַאפ ענובירט ַא ןיא לַאז-טכירעג םעד טלדנַאורַאפ

 -עג ןרַאפ טריפעג ךיז טָאה סָאװ ,סעצָארּפ ןסיורג ןיא .קנַאדעג ןשיטסילַאיצ

 ןרָאװעג טײרפַאב רע זיא ,וָאװַאלסינַאטס ןיא ענעריואוושעג יד ןופ טכיר

 רעקיטלָאמעד רעד ןעװעג זיא ףמַאל ןקיזָאד םעד ןיא רעטעברַאטימ ןייז

 -מעט ןשיטילָאּפ ןסיורג ןופ שטנעמ ַא ,טנגוי רעשיניַארקוא רעד ןופ רעריפ

 -וא ןַא ןופ רָאטקַאדער ַא -- ,רעטקַארַאכ ןעמַאזגיובמוא ןופ ןוא טנעמַארעּפ
 .ןישימאה ּפוקסיב ןכרוד ןבעגעגסױרַא ,לַאנרושז ןשיניַארק

 ,שטנעמ רעזָאלסימָארּפמָאק ַא ,רענדער רעדנצנעלג ַא ןעוועג זיא רעלזָאמ
 -ַאב רעשירַאטעלָארּפ רעד ןופ טייקנייר רעטגנידַאבמוא ןַא רַאפ רעפמעק ַא
 טלעג ןייק זַא ,גנוניימ יד טקידיײטרַאפ ,ןרעדנַא ןשיװצ ,טָאה רע .גנוגעוו
 ופ וליפא ןעמענ טשינ ןעמ רָאט גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ ןליצ ףיוא
 .רעקיטַאּפמיס

 ןרעלזָאמ טימ טנגעגַאב ךעלנעזרעּפ ךיז רימ ןבָאה לָאמ עטשרע סָאד
 (יײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשיליוּפ) .ד.ס.פ.פ ןופ סערגנָאק םעד ףיוא
 ןשידיי, םעד ןגעק ןטערטעגסױרַא ןענייז ךיא ןוא ןַאמסָארג ואוו ,עקָארק ןיא
 טָאה רעלזָאמ ,טעברַא יד ןקיסעלכַאנרַאפ ןייז בילוצ ?טעטימָאק-עיצַאטיגַא
 -ּפָאמוא רעלענָאיצַאזינַאגרָא וצ ןעגנובערטש יד יבגל ןשינערָאװַאב טַאהעג
 -נירּפ םנופ רעגנעהנָא ןַא ןעוועג זיא רע .רעטעברַא עשידיי יד ןופ טייקיגנעה
 ,ףיורעד טקוקעג טשינ .ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס ןייא --- עירָאעט ןייא :ּפיצ
 ןופ סערגנָאק-גנודנירג םעד ףיוא ןזיוװַאב 1905 ינוי 9 םעד ךיז רע טָאה
 -וצ ("דנוב רענַאיצילַאג,) ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשידיי רעד
 ,גנורעלקרעד ַא ןבעגעגּפָא טָאה רע ,שטַאשטוב ןופ ןטַאגעלעד יד טימ ןעמַאז
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 -ַארעדעפ רעד ןופ רענגעק ַא זיא רע םגה ,ײטרַאּפ רעד וצ וצ-טערט רע זַא
 רעבָא גנַאל ױזַא .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ םרָאפ רעוויט
 םעד ףיױא ךיז טציטש סָאװ ,טוטַאטס-עיצַאזינַאגרָא רעד טריטסיזקע'ס יו
 ײטרַאּפ רעשידיי רעד ןופ גנונעקױענָא יד זַא ,רע טלַאה ,דוסי ןקיזָאד

 ,טייקיטכערעג ןופ טָאבעג ַא זיא
 -עג זיא רע .םירעיוּפ יד ןשיוצ רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג זיא רעלזָאמ

 יד ןופ ייס ,םירעיוּפ עשיניַארקוא ןוא עשיליוּפ יד ןופ ייס רעריפ ַא ןעוו

 יד זיולב טריטסיזקע םיא רַאפ טָאה גנוגעװַאב רעד ןיא .רעטעברַא עשידיי

 ןטמַא ןעמענרַאפ ןופ ןגָאזּפָא שיטַאמעטסיס ךיז טגעלפ רע .עיידיא
 -נָא טגָאזעגּפָא ךיוא ךיז טָאה רע .דובכ טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןטלָאװ סָאװ
 ערעדנַא ךס ַא םגה ,טנעמַאלרַאּפ ןשיכיירטסע םוצ טַאדנַאמ םעד ןעמענוצ
 יד טכיידגרעד טכייל -- טעטירָאטיױא ןייז ךרוד טציטשעגרעטנוא --- ןבָאה

 ,ןטַאדנַאמ עקיזָאד
 ןעז טנָאקעג ךיא בָאה סָאד ,טרעטעגרַאפ שממ םיא ןבָאה םירעיוּפ יד

 -עטסאנאמ לטעטש ןיא עירַאלעצנַאק-ןטַאקָאװדַא ןייז טנפעעג טָאה רע תעב

 ,ץלַאז ןוא טיורב טימ ןסירגַאב םיא ןגעלפ םירעוּפ .אקסישז

 -- קנערק עכעלברעטש יד ןרעטַאמ ןעמונעג םיא טָאה 1915 רָאי ןיא

 טייהנגעלעג יד טַאהעג קילעפוצ ךיא בָאה םישדח עקיזָאד יד ןיא ,עימענַא

 -עג זיא לרוג ןייז זַא ,טסואוועג טָאה רע .ןרעלזָאמ טימ טפָא ךיז ןפערט וצ

 ךעלמיטנגייא זיא סָאװ ,ור טימ קנַאדעג ןקיזָאד םעד ןגָארטעג ןוא ,טעמתח

 רעלזָאמ םלעזנַא .ךעלדימרעדמוא טעברַאעג טָאה רע .ןשטנעמ עסיורג רַאפ

 .טייקכעלנעזרעּפ עקיטכעמ ַא ןעוועג זיא

 סָארב בקעי .רד

 א
+* + 

 עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשידיי יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא'ס רעדייא

 לָאר עסיורג ַא טליּפשעג רעלזָאמ םלעזנא טָאה (1905) עיצילַאג ןיא ײטרַאּפ

 יד ףיא סעדער ענייז .ייטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשיליוּפ רעד ןיא

 ,ןטַאבעד יד ןופ ןטקנוּפכױה יד ןעוועג לָאמליײט ןענייז ןרָאפנעמַאזוצ-יײטרַאּפ

 ךור;) עקָארק ןיא גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ עטכישעג ןייז ןיא

 עקָארק ןיא ןענישרעד ,71914 -- 1890 עיװָאקַארק וו ינשטיטסילַאיצָאס

 :(1901) .ד.ם.פ.פ ןופ סערגנָאק ןט7 ןגעוו ָאקשֹוב ףעזוי טלייצרעד ,(1961 ןיא

 רעד ןרָאװעג זיא ןעגנומיטש עלענָאיציזָאּפָא יד ןופ רעגָאז-טרָאװ רעד

 עיּפָאזָאליפ ןוא טכער ןופ רָאטקָאד רעד, ,שטַאשטוב ןופ טַאקָאװדַא רעגניי

 ןיא' -- !דושּפַאנ ןבירשעג טָאה'ס יװ -- טָאה רעכלעוו ,רעלזָאמ םלעזנַא

 ,ןטנעמסידָאלּפַא טימ ןרָאװעג ןסירעגרעביא עגר עדעי זיא סָאװ ,עדער ַא

 ,םזירַאטנעמַאלרַאּפ ןופ גנוטיידַאב יד ןצַאשרעביא טשינ לָאז'מ זַא ,טנרָאװעג

 ייגַאמ .טקיסעלכַאנרַאפ עיצילַאג ןופ ץניװָארּפ רעד ןיא זיא עיצַאזינַאגרָא יד

 -רָאג ןעמ טוט ןלַאװ וצ ןלַאװ ןופ ןוא עינַאּפמַאק-לַאװ רעד תעב זיולב טריט
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 -ינַאגרָא יד ןעיוב ,ײטרַאּפ יד ןקרַאטשרַאפ ןעמ ףרַאד רעבירעד' ...'טשינ

 ןוא חוכ ןבָאה ןעמ ףרַאד םדוק .דנַאל ןיא גנודליב ןטײרּפשרַאפ ,עיצַאז

 עקידנעייגרעבירָאפ ןגעוו טשינ טייג זנוא .ןעגנורעדָאפ ןקורסיױױַא םעד ךָאנ

 ",טפַארק ףיוא ךיז ןציטש סָאװ עכלעזַא ןגעוו רָאנ ,ןטַאטלוזער

 ןייז ןיא טָאה יקסנישַאד יצַאנגיא רעריפ-ייטרַאּפ רעטסנעעזעגנָא רעד
 ףיוא ןטנעמילּפמָאק יד, :ןרעלזָאמ טימ טריזימעלָאּפ רקיעב טרָאװ-סולש
 םעגײמעגלַא םעד בילוצ קידנעווטיונ ןעװעג ןענייז סָאװ ,סערדַא סױעלזָאמ
 -ײטרַאּפ רעד טָאה ,ןעמוקַאב טָאה (ןרעלזָאמ ןופ) עדער יד סָאװ ,זוָאלּפַא

 קידנעימַאב ,םזַאקרַאס ןוא עינָאריא ןופ רענעט טימ ןטכָאלפעגכרוד רעריפ
 יד עטלמַאזרַאפ יד ןופ ןגיוא יד ןיא ןרענעלקרַאפ וצ ןפוא ַאזַא ףיוא ךיז
 ,?טצונַאב טָאה טנענַאּפָא רעד סָאװ ,ןטנעמוגרַא יד ןופ גנוטיידַאב ןוא טײקיגָאװ

 רעדיוװ רעלזָאמ זיא (1904) .ד.ס9.9 רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט9 ןפיוא
 ןייז טרירעפער טָאה יקסנישַאד .טײקמַאזקרעמפיוא ןופ רטנעצ ןיא ןעוועג
 ןיא ײטרַאּפ .צָאס עשיליוּפ) .ס9פ.9פ רעד טימ ךיז ןדניברַאפ וצ גַאלשרָאפ
 ןגעק ןעוועג ןענייז ןטַאגעלעד לָאצ עסיורג ַא ,(דנַאלשטייד ןוא ןלױּפ-שיסור
 -לַאיצַאס) .ל.ּפ.ק.ד.ס יד ןדיימסיוא ןגעק -- גנודניברַאפ רעקיטייזנייא רעד
 ,טַאירַאטעלַארּפ .ס.9.9 ןוא (עטיל ןוא ןלױּפ ךיירגינעק ןופ עיטַארקָאמעד
 -ץגנגעק ךיז טָאה רעפייא ןשירָאטַארָא טימ ןוא שירָאגעטַאק ןטסרעמ םוצ;
 םעד טריוװויטַאמ טָאה רע .רעלזָאמ םלעזנַא .רד גַאלשרָאפ םעד טלעטש
 -ָאפעג טָאה סָאװ ,וָאװַאלסינַאטס ןיא טעטימָאק-ןָאיַאר ןופ גַאלשרָאפ-ןגעק
 יד ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס עלַא וצ גנואיצַאב עכיילג ַא טרעד
 ,(דנַאלשטיײד ןוא דנַאלסור) "ןטיבעג עשילױּפ ענעמונרַאפ ערעדנַא יױוצ
 יד ףיוא זַא ,.ד.ם.9.9 ןופ גנוריפנָא רעד ןפרָאװעגרָאפ טָאה רענדער רעד.
 -רַאפ ןוא .ס.פ.פ יד יז טריגעליווירּפ סעיצַאקילבוּפ-יײטרַאּפ יד ןופ ןטלַאּפש
 םגה ,.ל.פיק.ד.ס ןופ טייקיטעט יד ועיצנעדנעט רָאפ טלעטש רעדָא טגייווש
 -נעט עשיטסילַאנָאיצַאנ טימ ײטרַאּפ ַא -- רענדער ןטיול -- זיא .ס.9.9 יד
 ,םזילַאיצַאס רענַאיצילַאג ןפיוא ךיוא וויטַאגעג עיּפשמ ןענייז סָאװ ,ןצנעד
 -ןצ ןופ טכירַאב ןשיאיײצילָאּפ ןיא רימ ןענעייל -- טייהנגעלעג רעד ייב
 ףיוא ןפרָאװעג ךיז עקידנזעװנָא יד ןופ לייט רעסיורג ַא טָאה -- רָאפנעמַאז
 -רעד טשינ םיא ןוא ענובירט רעד ןופ ןסױטשעגּפָארַא םיא טָאה ,ןרעלזָאמ
 וצ ןעגנַאגרעד טשינ רעיש זיא טלָאמעד .עדער יד ןקידנערַאפ וצ טזָאל
 .(רעריפ-יײטרַאּפ רענעעזעגנָא ןַא) ?ןרעגער ןוא ןרעלזָאמ ןשיווצ געלשעג ַא
 ,?לַאז םעד טזָאלרַאפ רעלזָאמ טָאה טנעדיצניא םעד בילוצ,

58 
 לֹא

 רעשידיי רעד ןיא וויטקַא ןעװעג רעטעּפש זיא רעלזָאמ םלעזנַא
 -לַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ גנוקיטכערַאב יד .גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס
 -גנודנירג ריא ףיוא טקידיײטרַאפ ױזַא רע טָאה ייטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד
 עיצַאזינַאגרָא עטסעב יד זַא ,טלַאה ךעלנעזרעּפ ךיא; :(1905) רָאפנעמַאזוצ
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 -עטור ,רעשילױּפ ַא טָאטשנָא .ה .ד ,עלַאירָאטירעט יד ןעוועג עקַאט טלָאװ

 זיולב ןבָאה עיצילַאג ןופ עירָאטירעט רעד ףיוא רימ ןלָאז רעשידיי ןוא רעשינ

 ,ןקַאילָאּפ יד ,ןכעשט יד ,ןשטייד יד רעבָא ביוא .עשיצילַאג ַא --- ײטרַאּפ ןייא

 -רֶא ערעייז עדעי ןבָאה עשיװַאלס-םורד ןוא רענעילַאטיא יד ,רענעטור יד

 יד ןבָאה טשינ ןלָאז עשידיי יד סָאװרַאפ טנורג ןייק ָאטשינ ןיא ,סעיצַאזינַאג

 ןיא זַא ,ןבירשעג ואוו-ץעגרע ןעד טייטש .ערעדנַא עלַא יו ,טכער עבלעז

 "סח ,טשינ ןוא סעיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ סקעז רָאנ ןייז ןענעק ךיירטסע

 "נָא רעכַאװש ַא ןעװעג טציא-זיב זיא רעצימע ביוא, ...*? ןביז ,םולשו

 ױזַא ןרעװ רימ ןעוו ,טציא רע זומ ,ײטרַאּפ .ד .ס רעשידיי ַא ןופ רעגנעה

 ?רעגנעהנָא רעטסייה ריא ןייז ,טלדנַאהַאב

 םעד טריפעג טסַאפ השמ טימ ןעמַאװצ רע טָאה 1907 טסוגיוא ןיא

 ײטרַאּפ ןט3 ןפיוא .פ.ד.סיי רעד ןופ ץנערעפנָאק-דנַאל רעד ןופ ץיזרָאּפ

 סלַא ןרָאװעג טלייװעג רעלזָאמ םלעזנַא זיא (1908 רעבָאטקָא) רָאפנעמַאזוצ

 :ןַאמסיק ףסוי .רד) .ּפ.סיי רעד ןופ טעטימָאק-וװיטוקעזקע ןופ דילגטימ

 ענױוָאקוב ןוא עיצילַאג ןיא גנוגעווַאב עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשידיי יד

 .(דנוב ופ עטכישעג יד דנַאב ןט3 ןיא
 .ה .ש
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 ױדנַאל בייל .רד

 ,עיצילַאג-םורד ,וועניד לטעטש םעניילק ןיא 0 יא ןרָאװעג ןריובעג

 ןַאס םייב לשימעשּפ ןיא טצעזַאב ךיז החּפשמ יד טָאה 1891 ןיא ,ךיירטסע

 .(עיצילַאג)
 ַא ,לדנעמ םחנמ רעטָאפ רעד

 ,םכח דימלת רעסיורג ַא ןוא ליכשמ
 ,רוטַאנ עשירעפמעק ַא ןעוועג זיא

 טימ ןבָאה ארומ ןגעלפ ןדיי עמורפ
 בילוצ םיחוכיוו ןריפרַאפ וצ םיא

 תואיקב ןוא םזַאקרַאס ןשימעלָאּפ ןייז

 .םירפס עשינבר ןוא דומלת ןיא

 טָאה ןעזסיוא רעשיזיפ ןייז ןיוש

 ,סקואו רעכיוה רעד .טרינָאּפמיא
 גנוטלַאה עקידריוו ןוא עכעלנעמ יד

 וליפא ץרא-ךרד ןפורעגסיורַא ןבָאה

 ןבָאה ייז םגה ,ןדיי עזעיגילער ייב

 ענייז רַאפ ןטיהעג ךיז קידנעטש
 ,םירפס עזעיגילער יד ןשטייטסיוא

 ןבירשעג ךיוא טָאה לדנעמ םחנמ
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 ,עשיאערבעה ,עשידיי ןיא ןענָאטעילעפ ןוא ןעלקיטרַא טקורדעג ןוא

 טַאלבגָאט רעגרעבמעל ןיא .ןעגנוטייצ-גָאט ןוא ןלַאנרושז עשטייד ןוא עשילױּפ

 לשימעשּפ ןיא .תבש ףיױא חרוא ןַא .נ .א ןענָאטעילעפ טקורדעג רע טָאה

 וועניד לטעטש ןיא זיא רע לייוו ,?טיָאװ רעוועניד רעד; ןפורעג םיא ןעמ טָאה

 ,רעטסיימרעגריב טייצ ַא ןעװעג

 ןיא ,לוש-קלָאפ ןוא רדח ןיא טנרעלעג וועניד ןיא טָאה בייל ןוז רעד

 ביײל .טעטיזרעוװינוא ןיא -- גרעבמעל ןיא ,עיזַאנמיג ןיא --- לשימעשּפ

 רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג ןוא קיטעט ךעלטפַאשלעזעג ירפ ןרָאװעג זיא

 עטשרע יד ןיא טָאה סָאװ ,דנַאברַאפ-טנגוי ןשיטנעדוטס ןשיטסילַאיצָאס ַא ןופ

 טרעהעג ןבָאה םיא וצ .רעטקַארַאכ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןגָארטעג ןטייצ

 ןדיי ןוא רעניַארקוא ,ןקַאילָאּפ

 ײטמרַאפ רעשיטַארקַאמעד-לַאיצַאס רעששידי רעד ןופ ןעײטשטנַא ןטימ

 ןעמוק וצ עטשרע יד ןופ ןעוועג רע זיא (דנוב רענַאיצילַאג -- .ס9:שז)

 רַאפ זיא טייצ רענעי ןיא .ןושל ןשידיי ןטימ טפַאשטנעדוטס רעשידיי רעד וצ

 ןרעה וצ שודיח רעסיורג ַא ןעוועג תומוקמ ערעזנוא ןופ טנעדוטס ןשידיי ַא

 ,שידיי ןשירַארעטיל ַאזַא דיי ןקידנרידוטש ןשידיי ַא ןופ

 ןרָאװעג ױדנַאל בייל זיא 1905 ןיא .ס.פ.עז רעד ןופ גנודנירג רעד טימ

 -יטעט עשיטילָאּפ ץוחַא .גנוגעווַאב רעקיזָאד רעד ןבעגעגרעביא שפנו-בלב

 ןענַאטשעג זיא ױדנַאל בייל ,ןטעטיזרעווינוא-סקלָאפ טריפעג ןעמ טָאה ןטייק
 ןוא טָאטש רעד ןיא טעברַא רעשיטסילַאיצָאס רעקיזָאד רעד ןופ רטנעצ ןיא

 רָאטקָאד סלַא טעטיזרעווינוא םעד ןקידנערַאפ ןכָאנ .ץניוװָארּפ רעד ןיא ךיוא

 ןשיטסילַאיצַאס ןוא טַאקָאװדַא ןטמירַאב םייב טריציטקַארּפ רע טָאה ירוי

 ןיא טַאטּפעד סלַא טלייוועגסיוא) ןַאמרעביל ןַאמרעה ,רד רעוט-רעטעברַא

 רעשילױּפ רעד ןופ רעריפ ַא ,(טנעמַאלרַאּפ ןשיכיײרטסע םוצ 1907 רָאי

 ןופ רעריפ ַא ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא) .ייטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 ןיא טַאטוּפעד ַא ןוא .09. -- יײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעד

 ןַאמרעביל ןַאמרעה .רד וצ גנואיצַאב עמערַאװ יד טָאה ױדנַאל בייל .(םייס

 סע ןעוו ,1905 רָאי ןיא גנוטלַאּפש רעד ךָאנ םגה ,ןבעל ץנַאג ןייז ןגָארטעג

 -עייז ןענייז ,ײטרַאּפ עשיטַארקַאמעד-לַאיצָאס עשידיי יד טרימרָאפ ךיז טָאה

 טגעלפ .ד.ס.פ.פ יד .ןעגנַאגעגרעדנַאנַאפ ךיז ןגעוו עשיטילָאּפ-שיגָאלָאעדיא ער
 ןקורד וצ "יקסימעשּפ סָאלג, גנוטייצ-טָאטש ריא ןיא ןביולרעד וליּפַא ךיז

 ןטימ סא שטייט ןוא טכירעג ַא ןיא טייטש ױדנַאל ביל יװ ,ןרוטַאקירַאק
 ,ױדנַאל .רד עיִנַאּפ, : ןבירשעג טָאה יז .לוּפליּפ ןשידומלת ַא רעגניפ ןבָארג
 ."רדח עינ ָאט דנָאס

 -- לשימעשּפ ןיא .ס.פ.עז ןופ רעדנירג יד טימ ןעמַאזוצ ןעוועג זיא רע
 ,רעבעווש והילא רעוט עשיטסילַאיצָאס עטנעגילעטניא ןוא עטבַאגַאב-ךיוה יד
 ,רד ,רעטיג ,ןהָאז םיריוטקָאד רעדירב יד ,טסָארפ .רד ,גרעבלָאג דלָאנרַא
 ,רעסקַא יצירוַאמ ,ןיטנע לאוי .רד ,םירפ ָאפלָאדַא .רד ,קנַאדטָאג םהרבא
 ױו ,רעגירק לאומש ןוא גרעבצלַאז קחצי ,םיובלטייט םהרבא רעדיינש יד
 .ערעדנַא ךיוא
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 רעוט רעלַארטנעצ רענעעזעגנָא ןַא ןרָאװעג ךיג זיא ױדנַאל בייל ,רד

 טָאה רע .עיצילַאג ןיא ייטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ

 ןופ דילגטימ ַא ,ןרָאפנעמַאװצ ןוא ןצנערעפנָאק עריא ןיא טקילײטַאב ךיז

 ןרָאפנעמַאזוצ ףיוא טריטנעזערּפער ײטרַאּפ יד ןוא טעטימָאק-וויטוקעזקע ריא

 -רַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ןוא .ד.ס.פ.פ) עיצילַאג ןיא טפַאשרעטעברַא רעד ןופ

 יד ףיױא ךיוא ןוא ןטַארעפער עכעלטנפע לָאצ עסיורג ַא טַאהעג ,(ןענייא

 -ידיי רעד ןופ עימָאנָאטײױא רעד רַאפ ףמַאק ןיא ,ןרָאפנעמַאזוצ-יײטרַאּפ

 .לָאר עסיורג ַא טליּפשעג ױדנַאל בייל ,רד טָאה גנוגעװַאב-רעטעברַא רעש

 לייט ַא ןרָאװעג זיא עיצילַאג ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 ,דנַאל ןצנַאג ןיא טמירַאב ןרָאװעג ױדנַאל זיא ,ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןופ

 ,טנַאלַאט-רענדער ןייז .ןרָאטַארָא ןוא ןטַאקָאװדַא עטסערג יד ןופ רענייא יוװ

 גנוקריוו עלַאסָאלָאק ַא טַאהעג טָאה ,םַאר-טייצ רעשיטילָאּפ ַא ןיא טסַאפעג

 עלַא ןרעטיירבסיוא ןפלָאהעג טָאה ױדנַאל ביל .רערעהוצ ןסַאמ יד ףיוא

 ץנַאג ַא ןעמוקַאב דנוב רעד טָאה ףליהטימ ןייז קנַאדַא .ןטעטיױוװיטקַא ערעזנוא

 עטגייווצרַאפ יד טרעטיירבעגסיוא ןטרָאד ןוא סַאג עקצעינרעשט ףיוא זיוה

 ,זיוה-רוטלוק ןסיורג םעד םורַא טריּפורג ךיז טָאה טנגוי עשידיי יד .טעברַא

 "עג זיא סָאד ,גרעבמעל ןיא ץנערעפנָאק ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1918 ןיא

 לײטנָא ןויטקַא ןַא טמענ ױדנַאל ,.ס.פ.שז ןופ ץנערעפנָאק עטצעל יד ןעוו

 .ריא ןיא

 גנורעדָאפ יד ןפרָאװעגּפָא רע טָאה טַאר-סקלָאפ ןופ להקה שאר סלַא

 יו ,ןענָארק ןָאילימ יירד עיצובירטנָאק ןלָאצ וצ טכַאמ רעשיליוּפ רעד ןופ

 -ייא ןַא טַאהעג ןבָאה ןדיי) ןדיי יד ןופ טייקרעכיז רעד רַאפ עיטנַארַאג ַא

 עשידי עטלושעגסיוא-טוג ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ץושטסבלעז ענעג

 ןַאמרעה .רד קנַאדַא ,(ײמרַא רעשיכיירטסע רעקידרעירפ רעד ןופ ןריציפָא

 ןופ גנוריפנָא רעד ףיוא גנוקריוו עסיורג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,ןַאמרעביל

 .םולשב טקידנעעג ךיז טקילפנָאק רעד טָאה ,רעטילימ ןשילױּפ

 רעד ןוא ױדנַאל בייל ןשיוצ ךוסכס ַא ןכָארבעגסיױא זיא 1919 ןיא

 ןשידיי ןופ ןלַאװ ןעמוקעגרָאפ טלָאמעד ןענייז'ס .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב

 -טימ 4 טריפעגכרוד טָאה עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ,(הליהק) טַאר-סקלָאפ

 -רַאנעלּפ רעטשרע רעד ףיוא .ױדנַאל ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא ןוא רעדילג

 ױדנַאל ביל .רד טליױועגסיוא קימיטשנייא טַאר-סקלָאפ רעד טָאה גנוציז

 יּפָא להקה-שאר רעטלייוועג-יינ רעד טָאה לַאװסיױא ןכָאנ .להקה-שאר סלַא

 -סיוא ךימ טָאה טַאר-סקלָאפ רעצנַאג רעד תויה :גנורעלקרעד ַאזַא ןבעגעג

 בָאה'כ סָאװ ,טַאדנַאמ ןיימ ךיא גיל להקה-שאר רעד ןייז וצ טלייוועג

 עלַא ןופ רעטערטרַאפ רעד ןייז לעושכ ןוא ,ײטרַאּפ ןיימ ןופ ןעמוקַאב

 ,טַאר-סקלָאפ ןיא טריטנעזערּפער ןענייז סָאװ ,ןעײטרַאּפ

 רעד ןיא ןרָאװעג טלדנַאהַאב ךעלריפסיא םעד ךָאנ זיא עגַארפ יד

 ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא קימיטשנייא .דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעלשימעשּפ

 ןייק ןייז טשינ רעטיױו ױדנַאל ביל .רד ןעק גנורעלקרעד רעד ךָאנ זַא

 ,ײטרַאּפ רעד ןיא דילגטימ
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 רעבָא רע טָאה ,ײטרַאּפ רעד ןיא וויטקַא טשינ ןיוש םגה ,רעטעּפש

 ןעוועג זיא רע .דנוב םוצ גנואיצַאב עמירַאװ ןייז ןטלַאהעגנייא רעטייוו

 ןעוועג קידנעטש זיא ןוא ןטייקיטעט עשידנוב עלַא ןיא טריסערעטניארַאפ

 ןכעלנעזרעּפ םעד ןטלַאהעגנָא ךיוא טָאה רע .ןפלעה וצ לעירעטַאמ טיירג
 ,לָאמ סעדעי .עשרַאװ ןיא רעריפ עשידנוב יד טימ טקַאטנָאק ןכעלטניירפ
 ףיוא ןעמוק וצ טלעפרַאפ טשינ רע טָאה ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעג זיא רע ןעוו

 רעד ןופ ןוא טעטימָאק-לַארטנעצ ןשידנוב ןופ טרָא-ץיז םעד ,7 עיּפילָאװָאנ

 ,גנוטייצ-סקלָאפ

 טימ ךעלסילשסיוא ױדנַאל ךיז טמענרַאפ ןרָאי עקידרעטייו יד ןיא

 ,טייקיטעט רעלַארטַאעט ןוא רעלערוטלוק

 לָאצ ַא טריפעג טָאה רע .גלָאפרעד סיורג רע טָאה טַאקָאװדַא סלַא
 -רַאפ ענייז ןוא עטקידלושַאב יד ןעוועג ןענייז ןדיי ואוו ,ןסעצָארּפ עטמירַאב

 םיא טָאה סרעדנוזַאב ,דנַאל ןיא םשור ַא טכַאמעג ןבָאה סעדער-גנוקידייט

 ןַאמנעגנוי ןשידיי ןופ סעצָארּפ ןיא גנוקידייטרַאפ ןייז טכַאמעג טמירַאב

 םעד ןענעגרהרעד ןלעװ ןיא טקידלושַאב שלַאפ טָאה'מ ןעמעוו ,רעגייטש
 ,טנעדיזערּפ-הכולמ ןשיליוּפ

 ,גרעבמעל ןיא ױדנַאל בייל ךיז טצעזַאב ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא

 םעד טריּפוקַא 1929 רעבמעטּפעס ןיא ןבָאה סעקיוועשלַאב יד ןעוו;

 ביל ,ןטמַא עכיוה ייר ַא טגיילעגרָאפ םיא ייז ןבָאה ,ןלױּפ ןופ לייט-חרזמ

 ,טמַא זיא טשינ ןכלעוו ַא ןעמענוצנָא טגָאזעגּפָא שירָאגעטַאק ךיז טָאה ױדנַאל

 -רענגעק עשיטילָאּפ ןייז .םימעט עלעיּפיצנירּפ בילוצ ןָאטעג סע טָאה רע

 ןייז ,ןלוּפ וצ --- דנַאל םענעגייא םוצ טײקלַאיָאל ןייז ,םזיוועשלָאב םוצ טפַאש

 טריטקיד םיא ןבָאה -- ךַאז-אמט ַא ףיוא יוװ טקַאּפ-רעלטיה-ןילַאטס ןפיוא קוק

 ןשיטעװָאס ַא ןופ עיציזָאּפ ערעכיז יד רעדייא טיונ ןוא ןרַאפעג ןלייוואוצסיוא

 טימ ,רעריפ עשידנוב ערעדנַא ןוא ןכילרע ןופ טסערַא רעד .רעבָאהטכַאמ

 ,טרעטישרעד ףיט םיא טָאה ,טעדנײרפַאכ ךעלנעזרעפ ןעוועג זיא רע עכלעוו

 קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ךיוא זיא רעטקַארַאכ ןייז ןופ טייקסיורג יד

 ןוא רע זַא ,טסואוורעד ךיז דנַאלסיױוא ןיא טָאה'מ ןעוו :טקַאפ ןקיזָאד ןיא

 שיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאשלעזעג ַא טָאה ,טיונ ןוא רעגנוה ןדייל עילימַאפ ןייז

 ןַא רַאפ טַאהעג טָאה רעכלעוו ,חילש ַא םיא וצ טקישעג דנַאל לַארטיײנ ַא ןופ

 ױדנַאל בייל .דנַאלסיוא ןיא ןעגנערב וצ החפשמ רעד טימ םיא עבַאגפיוא

 ןייז רע טָאה רבח ַא רַאפ .גרעבמעל ןזָאלרַאפ וצ טגָאזעגּפָא ךיז רעבָא טָאה

 יד ןדיי רַאפ ןָא טציא ןעמוק סע :טריװיטָאמ ױזַא ןעװעטַאר וצ ךיז גָאזּפָא

 -רַאפ ןלעװ סָאװ ,ןטײקמַאזורג ; עטכישעג רעייז ןיא ןטייצ עטסכעלקערש

 -:ַאגרַאפ רעשירעריטרַאמ רעזנוא ןיא ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ,ץלַא ןסַאלב

 ןופ לרוג םעד ןלייט ליוו ךיא .םַאנסיוא ןייק ןייז טשינ ליוו ךיא .טייהנעג

 ,טבעלעג רעהַא זיב בָאה ךיא ןכלעוו ןשיווצ ,קלָאפ רעזנוא ןופ לייט םעד

 ,עיצַאּפוקָא רעשיטעווָאס רעד תעב ןעוועג זיא סָאד .ןבילבעג זיא רע ןוא

 טלָאמעד ךיוא טָאה ,דנַאלסור-טעוָאס ןלַאפַאב רעטעּפש זיא רעלטיה ןעוו

 רע םגה דיי רעגרעבמעל יד טימ ןדייש טלָאװעג טשינ ךיז ױדנַאל בייל
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 גרעבמעל ןעמענרַאפ ןכָאנ .טרַאװרעד םיא סָאװ טסואוועג טוג ץנַאג טָאה

 -ָאס רעשידיי רעד ןיא קיטעט ןעוועג ױדנַאל זיא ,תולייח עשטייד יד ךרוד

 -עקלעפַאב רעשידיי רעטקינײּפעג רעד ןפלעה טװאורּפעג ןוא ףליה רעלַאיצ

 ןופ טנַאה רעד ךרוד ןלַאפעג רע זיא טעברַא רעקילייה רעד טָא ייב .גנור

 ,(קרָאי-וינ ,1944 לירּפַא ,טייצ רעזנוא :טרַאה .י) ."ןוילת-יצַאנ ןשילַאיטסעב

 1943 רַאורבעפ ןט28 םעד ןסָאשרעד יורפ ןייז ןוא םיא ןבָאה ןשטייד-יצַאנ

 ,טגנערבעגמוא סיצַאנ יד ןבָאה רעטכָאט ןייז ךיוא .גרעבמעל ןיא

 ןײטשבוָאל עשוהי

0 

 שטיווָארדנַאסקעלַא ץַאנגיא .רד

 ןיא ןברָאטשעג -- 1891 רעבמעטּפעס ןט16 םעד עקָארק ןיא ןריובעג

 ,1964 ינוי ןט10 םעד קרָאידוינ

 ןוא בקעי -- ןרעטלע ענייז .החּפשמ ,,רעבעלרעגריב ַא ַא ןופ טמַאטשעג

 -ַארט ַא ןבעגעג םיא ןבָאה -- הנח 7
 ןיא גנואיצרעד עשידיי עלענָאיציד

 ןיא טנרעלעג ךיז רעטעּפש .רדח
 םעד טקידנערַאפ ןוא עיזַאנמיג

 -רעווינוא רענָאלעגַאי רעװעקָארק

 -וי טרידוטש טָאה רע ואוו ,טעטיז
 ,ןטפַאשנסיוו-הכולמ ןוא ץנעדורּפסיר

 -יזרעווינוא יד ןיא ךיוא טרידוטש
 ןופ .ןיו ןוא גרעבמעל ןופ ןטעט

 ןוא טַאקָאװדַא ןַא ןעוועג עיסעּפָארּפ
 יד ןיא רוטַאקָאװדַא טריציטקַארּפ
 .תומחלמ-טלעוו ייווצ יד ןשיווצ ןרָאי

 "נָא ךיז ןרָאי-עיזַאנמיג ענייז ןיא

 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא ןסָאלשעג יי

 -ָאס ַא -- ?עינעשטָאנדעיז, ןופ דילגטימ ַא ַא ןרָאװעג 1905 םורַא .גנוגעוװַאב

 ןלוש-לטימ יד ןופ רעליש ןופ עיצַאזינַאגרָא גנודליב-טסבלעז עשיטסילַאיצ

 טַאהעג טָאה עיצַאזינַאגרָא יד .עיצילַאג ןיא טעטש ערעדנַא ןוא עקָארק ןיא

 טָאה יז ."עינעשטָאנדעיז; ןעמָאנ םעד רעטנוא ךיוא ןַאגרָא ןכעלטַאנָאמ ַא

 "רעמ יד שטָאכ .סעידוטש עשיטסיסקרַאמ וצ טנגוי-רעליש יד טריריּפסניא

 יַאזינַאגרָא רעד ןופ רעטקַארַאכ רעד זיא ,ןדיי ןעוועג ןענייז רעדילגטימ טייה

 ָאטירעט רעד ףיוא טקידערּפעג טָאה'מ .רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןעוועג עיצ

 ןקַאילָאּפ ןופ גנוגעװַאב עשיטסילַאיצָאס עוויטַארעדעפ ַא עיצילַאג ןופ עיר

 יד סױרַא ןענייז ?עינעשטָאנדעיז; ןופ ןעייר יד ןופ .רעניַארקוא ןוא ןדיי
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 עיצַאזינַאגרָא ןַא יו רעבָא ,ײטרַאּפ .ד .ס רעשידיי רעד ןופ רעוט עקידנריפ
 -ָארּפ ןלַאנָאיצַאנ-שידיי ַא ןעמונעגנָא 1912 ןיא טשרע ?עינעשטָאנדעיז, טָאה

 סירָאב ןוא שטיװָארדנַאסקעלַא םלעהליוו ןופ סולפנייא םעד רעטנוא ,םַארג

 ײטרַאּפ .ד .ס רעשידיי רעד ןופ עיגָאלָאעדיא רעד טימ גנַאלקנייא ןיא ,עפָאי

 ,?דנוב רענַאיצילַאג,;) עיצילַאג ןיא

 ענעצס יד ןעוועג טעטיזרעווינוא רעוועקָארק רעד זיא 1911 ןוא 1910 ןיא
 ,טלַאטשנַא-רעל ןופ עיצַאזילַאקירעלק רעד ןגעק ןפמַאק עשיטַאמַארד ןופ

 ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןענייז ןקיירטש ןוא ןעגניטימ-טסעטָארּפ עשיטנעדוטס
 -ָאס ןופ רָאסעּפָארּפ ַא רַאפ ןַאמרעמיצ חלג םעד ןופ עיצַאנימָאנ רעד ןגעק
 ףמַאק רעקיזָאד רעד זיא םישדח עגנַאל ןופ ךשמ ןיא ,ןטפַאשנסיװ עלַאיצ

 זיא שטיװָארדנַאסקעלַא ץַאנגיא ןקירָאי-19 םיוק םעד רַאפ .ןעגנַאגעגנָא
 טָאה רע ןוא ףמַאק רעשיטילָאּפ רעטשרע רעד ןעוועג ?עדַאינַאמרעמיצ ,, יד

 רעקידנפמעק רעד ןופ ןעיײר עטשרעדָאפ יד ןיא טקורעגסױרַא לענש ךיז
 רענדער רעטוג ַא יװ ןעמָאנ םעד ןברָאװרעד ךיז טָאה רע .טפַאשנטנעדוטס

 רענַאיצילַאג; ןופ טעברַא-ײטרַאּפ רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגנײרַא זיא ןוא
 -נָאיװזע ןײארַאפ-רעקימעדַאקַא ןשידנוב םעד ןופ רעדנירגטימ ןעוועג ,"דנוב
 ןבלעז םעד ןיא .?וקזנָאיװז סָאלג, לַאנרושז ןכעלטַאנָאמ םעד ןופ ןוא "קעז

 רעד ןיא ךיז רע טקילײטַאב ,המחלמ-טלעו רעטשרע רעד רַאפ ,דָאירעּפ

 סעיצקעל ןוא ןטַארעּפער טלַאה ,טעברַא-סגנודליב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי

 .שידיי סיוא ךיז טנרעל ןוא ןעמעלבָארּפ עשימָאנָאקע ןוא עלַאיצַָאס ןגעוו

 -ילַאּפ ןייז טײיצ רעצרוק ַא ףיױא רעביא טסייר 1914 ןופ המחלמ יד

 ןוא ײמרַא רעשיכיירטסע רעד ןיא טריזיליבָאמ טרעװ רע .טייקיטעט עשיט

 1917 ןיא טרעוו רע ןעוו .עיצילַאג-חרזמ ןיא טנָארפ ןשיסור ןפיוא טקישעג

 רעקידנרידוטש ןופ זיירק ַא טרָאד רע טפַאש ,גרעבמעל ןיא טרינָאיצַאטס

 ַא סױרַא ןענייז זיירק םעד ןופ .טסייג ןשידנוב ןיא םיא טריפ ןוא טנגוי
 זיירק רעד ,קַאװטיל ,דנומ ,רעדנַאמַאלַאס ָאטָא -- סרעוט-טנגוי עשידנוב ייר
 "שזעשזדָאלמ ַאנלָאװ, לַאנרושז-טנגוי םענייפ ַא ןבעגעגסױרַא רעטעּפש טָאה

 ךיז טניפעג עיכרַאנָאמ רעשיכיירטסע רעד ןופ ךורבנעמַאזוצ ןתעב

 -וצ .רענלעז רעשיכיירטסע ןַא יו גרעבמעל ןיא שטיוװָארדנַאסקעלַא ץַאנגיא
 טריטנעזערּפער רעבצװש הרש ןוא רעלגיואנייא לָארַאק .רד טימ ןעמַאז
 -טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ ןענַאגרָא יד ןיא ײטרַאּפ .ד .ס עשידיי יד רע
 רעבמעווָאנ ןיא זיא סָאװ ,ןעמעלבָארּפ עטסרעװש יד ןופ רענייא .טייקכעל

 ,עיצילַאג -חרזמ ץנַאג ןופ ןוא גרעבמעל ןופ ןדיי יד רַאפ ןענַאטשעג 8

 דצמ .טקילפנָאק רעשירעטילימ רעשיניַארקוא-שיליוּפ רעד ןעוועג זיג

 רוטנַאדנעמָאק רעד ןופ דילגטימ ַא ןעועג רע זיא גרעבמעל ןיא דנוב םעד

 -נײּפ ןוא ערעווש יד טריפעג ןוא (ץוש-טסבלעז) ץילימ רעשידיי רעד ןופ
 גנונעפָאװטנַא רעד ךָאנ .רעטילימ ןשילױּפ ןטימ ןעגנולדנַאהרעטנוא עכעל
 -- גרעבמעל ןיא םָארנָאּפ רעשיגַארט רעד ןעמוקעג זיא ץילימ רעד ןופ
 ןופ סױרַא ךיז טלגומש רע .ןצַאנגיא רַאפ גנובעלרעביא ערעווש רָאג ַא
 ,הטיחש רעגרעבמעל רעד ןופ ןטנעמוקָאד עטשרע יד טגנערב ןוא גרעבמעל
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 -עד רעטנזיוט ליפ ןופ םָארטש ןטימ עקָארק טָאטשמיײה ןייז ןיא קירוצ

 ןיא קירוצ שטיװָארדנַאסקעלַא ץַאנגיא ךיז טלעטש רענלעז עטריזיליבָאמ

 טַארקַאמעד-לַאיצָאס רעד ןַאגרָא ןטיינַאב םעד ןיא .ײטרַאּפ רעד ןופ תושר
 יו .ןעלקיטרַא רע טביירש "עישטישז עווָאנק ןַאגרָא ןשיליוּפ םעד ןיא ןוא

 קירוצ טפלעה ,טעברַא-גנודליב רעד ןיא ךיז רע טקילײטַאב טנערעפעד ַא
 ןלַאװ יד ןיא ךיז טקילײטַאב ןוא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןעיובפיוא
 ףיוא טדער ,ץניװָארּפ רעד ףיוא סױרַא טרָאפ רע ,ןטַאר-רעטעברַא יד ןופ
 ךילגטימ ַא יו .לשימעשּפ ,עשייר ,וָאנַאשכ ,וָאנרַאט ןיא ןעגנולמַאזרַאפ
 רע טמענ ,עיצילַאג ןיא ײטרַאּפ .ד .ס .די רעד ןופ וויטוקעזקע ןופ
 רענַאיצילַאג רעד ןופ סערגנָאק ןטצעל םוצ ןעגנוטיירגוצ יד ןיא לײטנָא

 רעד .ןליוּפ ןיא "דנוב, ןטימ גנוקינייארַאפ יד ןסילשַאב ףרַאד סָאװ ,יײטרַאּפ
 ,1920 רָאי ןופ לירּפַא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנוקינייארַאפ ןופ טקַא רעקיזָאד
 יד ןעועג םיא רַאפ ךיוא סָאד זיא ,ןטסידנוב רענַאיצילַאג ךס ַא רַאפ יװ
 ,םולח ַא ןופ גנוכעלקריוורַאפ

 יו ןטערטוצסױרַא ןָא רע טביוה טעכרַא-יײטרַאּפ רעד טימ קיטייצכיילג
 -סטכירעג םעד סיוא טצונ ןוא ןסעצָארּפ עשיטילָאּפ ןיא רעקידייטרַאפ ַא

 ,טכער עכטעלרעגריב ןוא עשיטילָאּפ רַאפ ףמַאק ןופ ענובירט ַא יװ לַאז

 רעד זיא רָאי קילטנעצ ייווצ עּלַאנק ןופ ךשמ ןיא .טייהיירפ רעשיטילָאּפ רַאּפ
 ,ףמַאק ןייז ןופ ענובירט-טּפיוה יד ןעוועג לַאז-טכירעג

 -מוא ןטלַאהעג ,לַאנרושז ןשילוּפ ןשידנוב םעד ןיא ןבירשעג טָאה רע
 -מַאזרַאפ-סקלָאפ ףיוא טדערעג ,סעמעט עלטוטקַא ףיוא ןטַארעּפער עקילייצ
 טָאה רע .עטנָאנ ןוא עטייו ,ךעלטעטש ןוא טעטש רעקילטנעצ ןיא ןעגנול

 רעציזרָאפ רעד ןעוועג ,גנוגעװַאב רעד ןיא סעיציזָאּפ ענעדישרַאפ ןעמונרַאפ
 -ײטרַאּפ ןופ דילגטימ ַא ןוא "דנוב,, ןופ עיצַאזינַאגרָא רעוועקָארק רעד ןופ

 ןוא טייקיטכירפיוא ,טייקנבעגעגרעביא ןייז ךרוד ,ןליױּפ ןיא דנוב ןּופ טַאר
 ךיז רע טָאה טײקנדײשַאב ןוא ןסיוו ןפיט ןייז ךרוד ,קנַאדעג ןופ טייקרָאלק
 זיא רע .רענגעק ןוא טניירפ ןשיװצ גנוטכַא ןוא גנונעקרענָא ןברָאװרעד

 ןופ ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא ךיוא רָאטקעל רעטצעשעג ןוא רעטבילַאב ַא ןעוועג

 םעד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא ןעוועג .ץנעגילעטניא ןוא רעטעברַא עשילױּפ

 רענייפ ןָאעל .רד טימ ןעמַאזוצ ןוא ןטסירוי עשיטסילַאיצָאס ןופ ןייארַאפ
 ןופ םיטילּפ עשיטילָאּפ רַאפ טעברַא-ספליה עשיטסילַאיצַאס יד טריפעג

 -ייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ןרָאי יד ןיא עיקַאװָאלסָאכעשט ןוא דנַאלשטיײד
 ,המחלמ-טלעוו רעט

 -ַארדנַאסקעלַא ץַאנגיא טרעוו 1939 ןיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ
 רעסיורג רעד טימ ןעמַאזוצ .החּפשמ ןייז ןופ ןּוא םייה ןייז ןופ ןסירעגּפָא שטיוו
 -עג טריּפוקַא זיא טָאטש יד ןעו גרעבמעל ןייק רֶע טמוק עילַאװּכ-םיטילּפ
 -לַארטנעצ ןופ דילגטימ ַא ךרוד טנרָאװעג .תולייח עשיטעווָאס יד ךרוד ןרָאװ
 -רַאפ טָאה רע ןכלעוו ,ןלױּפ ןיא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ טעטימָאק
 -סערַא םיא טעו טכַאמ עשיטעווָאס יד זַא ,טכירעג ןשיליוּפ ןרַאפ טקידייט
 טעברַא ענליוו ןיא ,1929 רעבמעצעד ןיא ענליוו ןייק רֶע טפיולטנַא ,ןריט
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 100 עטצעל יד ןיא ןדיי ןופ עטכישעג רעשימָאנָאקע רעד רעביא ַאוויי ןיא רע

 ביױהנָא ןיא .טעברַא-גנושרָאפ ןייז טימ תוכייש ןיא ןרַאנימעס טריפ ןוא רָאי

 ,עקירעמַא ןיק טמוק רע ןוא ענליוו ןזָאלרַאפ וצ ןצַאנגיא טגנילעג 1

 רעשידנוב רעד ןיא ,טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןיא קיטעט רע זיא ָאד

 -נוא רעשיליוּפ רעד ןופ ןַאגרָא רענַאקירעמַא םעד ןיא ןוא עיצַאזינַאגרָא

 ,"סטייפ דנעלָאּפ; גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידרערעט

 ,ןירָאטּפלוקס ַא ,ַאעמָאלַאס יורפ ןייז זַא ,ךיז רע טסיוװרעד 1945 ןיא

 ןעמַאזוצ ןליוּפ ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז ,עשונַאה ןוא ַאוע ,רעטכעט עדייב ןוא

 טלַאפ רע .קלָאפ ןצנַאג ןטימ ,החּפשמ רעד ןופ רעדילגטימ ערעדנַא טימ

 ןיא .טרָא ןייק ןעניפעג טשינ ךיז רַאפ ןעק ,גנולפייווצרַאפ רעפיט ןיא ןיירַא

 עלַאיצָאס ןוא עימָאנָאקע ןופ רָאסעפָארּפ ַא ןופ ןטסָאּפ םעד ןָא רע טמענ 6

 ַא ןעוו ,1962 זיב .קרָאיזוינ ,אווינעשז ,שזדעלַאק טראבאה ןיא ןטפַאשנסיװ

 גנואיצרעד רעד ךיז רע טעמדיוו ,טעברַא ןייז רעביא טסייר טייקנַארק ערעווש

 גנַאלקנייא ןיא טייצ רעזנוא ןופ ןעמעלבָארּפ עלַאיצָאס יד וצ טנגוי רעד ןופ

 -סיוא ןיא ןעמוקעג זיא רע תעב .ןעגנוגייצרעביא עשיטסילַאיצַאס ענייז טימ

 ,לסירב ,זירַאּפ ןופ סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןיא סעיצקעל רע טלַאה ,דנַאל

 -ַאזינַאגרָא עשידנוב עלַא טעמכ רע טכוזַאב 1947 ןיא .עקיסקעמ ןוא ןָאדנַאל

 ןוא רוב םעד יירטעג ןעװעג גוצ-םעטָא ןטצע? ןייז זיב .ןליוּפ ןיא סעיצ

 ,ןלַאעדיא ענייז

 .מ

 שטנעמ ַא ןעוועג שטיװָארדנַאסקעלַא ץַאנגיא זיא טנגוי רעטסירפ ןייז ןופ

 ץנַאג ןייז ןבילבעג רע זיא ַאזַא ןוא .ןרידוטש ,ןענרעל ,ןענעייל ןופ ,ךוב ןופ

 -עג סָאד יװ גנַאל ױזַא ןײלַא ךיז טנרעלעג ןוא ערעדנַא טנרעלעג ;ןבעל

 ןופ ,טיױנ רעכעלנעזרעּפ ןופ קורד ןרעטנוא טשינ .טביולרעד טָאה טנוז

 .ערעדנַא ןופ טיױנ רעד בילוצ רָאנ ,ןטילעג טשינ לָאמנייק טָאה רע רעכלעוו

 ןרָאװעג רע זיא ןטכַארט ןקידנעטשבלעז ןוא ןענעייל ןייז ןופ טַאטלוזער ןיא

 -קרַאמ ַא ,"טסילַאיצָאס רעכעלטפַאשנסיוװפ ַא -- ןרָאי ענעי ןיא ,טסילַאיצָאס ַא

 ,טסידנוב ַא ןוא טסיס

 "ידנוב רעד ןיא .המחלמ-טלעו רעטשרע רעד רַאפ ןעוװעג זיא סָאד

 ןשטנעמ םיא ןופ ערעטלע ליפ ןעוועג טלָאמעד ןיוש ןענייז גנוגעוװַאב רעש

 גנודליב טימ ןשטנעמ ךיוא ,ןטסילַאעדיא ךיוא ,עטריציפילַאװק-ךיוה ךיוא

 ,רד ,סָארב בקעי .רד יו ןשטנעמ -- עקידעבעליטשינ יד ןופ .טסייג ןוא

 עדייב יד ,רעלגיואנייא לָארַאק ,רד ,רענייפ ןָאעל ,רד ,רעביירש קירנעה

 רענערָאװעג :טמירַאב רעטעּפש רעד ,(בר רעוועקָארק ןופ ןיז) ,סרעציבמעד

 רעד ןיא ךיוא רעבָא -- ערעדנַא ןוא ןַאמסָארג קירנעה .רד רענעק-סקרַאמ

 רע טָאה דנוב ןיא .טקורעגסױרַא ךיג ץַאנגיא ךיז טָאה עדַאיעלּפ רעקיזָאד

 ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג רע זיא לענש רעייז ןוא ,שידיי טנושלעגסיוא ךיז
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 ןוא "דנוב רענַאיצילַאג, ןופ וויטוקשזקע םנופ ,גנוריפנָא רעלַארטנעצ רעד

 -ףיפ ןוא רעריפ-טרָאװ עטסנבעגעגרעביא ןוא עטסעב ענייז ןופ רענייא

 ,רעכערּפש

 ַא ןופ זיולב אקוװד טשינ ןטעברַא ייברעד רע טָאה טריפעגסיוא ןוא

 ןעועג סע רע זיא ,ויטקַא ןעוועג זיא רע ןעוו לייוו .רעטקַארַאכ ןקיטסייג

 ןוא טפרַאדעג םיא טָאה ןעמ ואוו ,םוטעמוא -- ןטיבעג ענעדישרַאפ ףיוא

 .ןָאטּפױא סעּפע ןעק רע זַא ,טליפעג טָאה רע ואוו

 ,1939 ןזיב ,תומחלמ-טלעװ עדייב יד ןשיװצ ןרָאי יד ןיא ,רעטעּפש

 רע .רעוויסנעטניא ןוא רעטיירב ץלַא רדסכ טייקיטעט עשידנוב ןייז טרעוו

 ןוא .רעוט ,רעביירש ,רענדער ַא יו --- ןטיבעג ענעדישרַאפ ףיוא טצנַאלג

 ,רעיורג ןופ םינינע ןיא וליפא טרישזַאגנַא ךיז לָאמליײט טָאה סָאװ ,רעוט ַא

 ןיק ןעוו ,ןטייצ ןעוועג ןענייז סע .טייקיטעט-ןָאינוי-דיירט רעשיטקַארּפ

 ףיילק וצ ןעועג טשינ םיא רַאפ ןיא טעברַא דנוב ןרַאפ עקיטיונ םוש

 -- ןָאט טנָאקעג טשינ רעדָא טלָאװעג טשינ טעברַא יד ןבָאה ערעדנַא ןעוו

 בעד ןרָאװעג זיא רע .ןָאטעג סע רע טָאה -- טפרַאדעג יז ןעמ טָאה ןָאט ןוא

 ,לטיט ןייק טשינ ןעוװעג זיא סָאד ןוא -- עקָארק ןיא דנוב ןופ רעציזרָאפ

 עלענָאיצַאזינַאגרָא עכעלגעט-גָאט עכעלנייוועג יד ןָאט וצ ךיוא טכילפ ַא רָאנ

 -סיוא ןײלַא ךיוא רָאנ ,ןריפנָא זיולב טשינ טנָאקעג טָאה רע עכלעוו ,טעברַא

 שטיװָאױדנַאסקעלַא ץַאנגיא זיא גירק-טלעוו ןטייווצ ןרַאפ ןרָאי יד ןיא ,ןריפ

 טבילַאב .דנוב ןופ לייז ַא -- עיצילַאג-ברעמ ץנַאג ןוא עקָארק ןיא ןעוועג

 .רעפמעקטימ ןוא טניירפ ,םירבח עלַא ןופ טצעשעג ןוא

 עכעלטע ןופ ךשמב ןבירשעג ןוא רָאטקַאדער:טימ ַא ןעוועג זיא רע

 ןיא לַאנרושז-שדוח ןשידנוב ןשיטערָאעט םנופ רעמונ ןדעי טעמכ ןיא רָאי

 -עג ןגָאױטעגרעבירַא זיא לַאנרושז רעד זיב) ,ַאקלַאוו ,ךַארּפש רעשיליױּפ רעד

 "רעדרעוו .א/ םינָאדײסּפ ןרעטנוא ןבירשעג .(עשרַאװ ןייק עקָארק ןופ ןרָאװ

 ,"ןרעוו ןיא , רדסכ טלַאה סָאװ ,קידנעטש ךיז טעדליב סָאװ ,רענייא .ה ,ד --

 ןַא ןעװעג זיא רע .טריניצסַאפ םיא טָאה טייקיטעט-גנורעלקפיוא יד

 -קעל ,טנערעפער ,רענדער רעקידנרעלַאב ןוא רעכיירטסייג ,רעלופסקורדנייא

 -רַאפ-ןסַאמ עכעלטנפע ףיוא -- טדערעג ןבָאה טשינ לָאז רע ואוו ןוא .רָאט

 סעיצקעל ייב רעדָא ,ןעגנולמַאזרַאפ-ײטרַאּפ ענעסָאלשעג ףיוא יצ ,ןעגנולמַאז

 ַאזַא טימ טכַארבעגסיױרַא םעלבָארּפ ןטלדנַאהַאב םעד רע טָאה לָאמ עלַא --

 זַא ,קיגָאל ַאזַא טימ ,לַאירעטַאמ-עיצַאמרָאפניא ןכייר ַאזַא טימ ,טײקרָאלק

 -רַאפ ַא טימ עקַאט ןריפסיוא ענייז טגלָאפעגכָאנ ןוא טרעהעג םיא טָאה ןעמ

 טגָאזעג טָאה רע סָאװ םעד ןיא ןעוװעג זיא קידנעטש ןוא .םעטָא ןטּפַאכ

 ןופ עינילטכיר יד -- עינילטכיר ,עטריוװיטָאמ-טוג ,ערָאלק ַא ןבירשעג רעדָא

 ,םזידנוב ןוא םזילַאיצָאס םענעטלַאהעגסיוא

 סלַא ןעגנוטערטסױרַא ענייז ןיא עיניל-טנורג יד ןעוועג ךיוא זיא סָאד

 טקידייטרַאפ טָאה רע עכלעוו ןיא ,ןסעצָארּפ עשיטילָאּפ יד ןיא טַאקָאװדַא

 -עסיטנַא ןופ ,עיצקַאער רעד ןופ תונברק עטריטסערַא ןוא עטפדורעג יד

 -בלַאה רעשיליוּפ רעד ןופ טַארַאּפַא-סגנוקירדרעטנוא ןצנַאג םנופ ןוא םזיטימ
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 עשונַאה אווע

 יד ןיא ךיוא .המחלמ-טלעװ רעטייווצ רעד רַאפ הכולמ רעשירָאטַאטקיד

 רעד יוװ ,טסידנוב א ןעװעג ןיא רעטּפשמעג רעד יצ -- ןסעצָארּפ עקיזָאד
 סָאד יצ ,יולברעטסנעפ עיש .רד סיצַאנ יד ךרוד רעטכַאובעגמוא רעטעּפש
 װַאלסעלָאב .רד יוװ טסילַאיצָאס רטשילױּפ רעשיטנַאטילימ ַא ןעוועג זיא

 עלַא זיא שטיוװָארדנַאסקעלַא ץַאנגיא -- טסינומָאק ַא רעדָא ,רענבָארד
 יד ןופ ,ןטַאקָאװדַא עשיטסילַאיצָאס ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ,ןעוועג לָאמ
 :טפמעקעג ןטכירעג יד ןיא ךיוא ןבָאה סָאװ

 ..טכער ןוא טייהיירפ -- סנעמעלַא רַאפ

 ..טכענק ערעייז ןוא ןענַאריס עלַא ןגעק

 -- ןטסעב םוצ ןעוועג רע זיא ,ןטיבעג ענעדישרַאֿפ ףיוא טנכייצעגסיוא
 זיב קנעדעג ךיא .רערעל ַא ןופ עיצקנופ רעד ןיא --- גנוניימ ןיימ טיול
 םיא ךרוד שימעדַאקַא טעמכ ,ןרעכעה םעד ןֹופ ןטנעמָאמ ענעדישרַאפ טנייה
 ,רעליש ענייז ,רימ זיולב טשינ ."זיירק-גנודליבטסבלעז, ןשידנוב ,ןטריפעג

 ןעוועג ןענייז סעיסוקסיד יד .טיירגעגוצ זיירק םעד וצ ןעמוקעג זיא רע ךיוא
 ,טירָאעט רעשיטסיסקרַאמ רעשיטסילַאיצָאס ןופ -- סעמעט יד ,טצענערגַאבמוא
 ,קיטַאמעלבַארּפ רעשידיי ןופ ךיוא ןוא קיטילָאּפ ןופ

 -טלעוו רעטייוצ רעד תעב ןעמוקעגמוא זיא קלָאפ םענעטינשרַאפ ןטימ

 -נוב סיואכרוד טעמכ ,רעסיורג רעד ןופ לייט רעטסערג רעד ךיוא המחלמ

 יווצ שרעייז ןוא יורפ סיצַאנגיא :החּפשמ-שטיװַארדנַאסקעלַא ,רעשיטסיד
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 רעד ;החּפשמ ריא טימ ,ַאלָאל ,עקטסידנוב ַא ,רעטסעוװש ןייז ; רעטכעט

 ערעדנַא ייווצ ןוא שטיװָארדנַאסקעלַא םלעהליוו .רד רעוט-טנגוי רעשידנוב
 סעסקַאמ ןוא ריא טימ שטיװָארדנַאסקעלַא ַאקשול עקיצרַאה יד ;רעדירב
 יז ןעו ,ןשטנעמ עלופטרעוו ןעוועג עלַא ןענייז ייז .ערעדנַא ןוא רעטכָאט

 עסיורג טימ ,ןביולג טימ ,םזילַאעדיא טימ לופ ןעוועג ייז ןענייז ,טבעלעג ןבָאה

 ...ןטינשרַאפ ךעלרעדיוש ױזַא טָאה םזיצַאנ רעד עכלעוו ,ןעגנונעּפָאה

 ךָאנ .לובמייצַאנ ןקיטולב םנופ עטעװעטַארעג יד ןשיװצ ןעוועג זיא רע

 ןטרָאד ןופ ,גרעבמעל ןייק עקָארק ןופ ןעגנורעדנַאװ עכעלרעפעג ןוא עגנַאל

 ןעמוקעגנָא רע זיא ,ןופצ ןייק -- ןטיבעג עטריּפוקָא-שיטעווָאס רעביא ---
 ,"דנוב ןיא וויטקַא ןעוועג טייצ עצנַאג יד טרָאד זיא רע .ענליוו ןיא ,1939 ףוס
 ,טייקיטעט-ףליה טלָאמעד רעקיטכיוו ױזַא רעד ןיא ןוא ,ָאוויי ןיא

 ןופ רענייא יװ -- קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעגנָא (1941 ןיא) זיא רע ןעוו

 ןיא ָאד רע זיא -- טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי םעד קנַאדא עטעװעטַארעג יד

 רעד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג זיא רע .וויסקַא-שידנוב רעסייו ןעוועג בױהנָא

 .עפורג רעשידנוב רעקרָאי-וינ רענעפַאשעגדיינ

 ןופצ ןיא קעװַא ןוא ,קרָאי-וינ טָאטש יז טזָאלרַאפ רע טָאה 1946 ןיא

 -ַאק ןקיטרָאד ןיא ןרָאװעג זיא ןוא ,ַאוינעשז ןייק טַאטש רעקרָאי-וינ םנופ
 -ָאנָאקע ןייז ןופ רעציזרָאפ רעטעּפש ןוא עימָאנָאקע ןופ רָאסעּפָארּפ שזדעל

 עשירָאכקעל ,ץנעגילעטניא ,גנודליב ןייז ,1962 זיב -- טנעמטרַאּפעד ןשימ

 ןַא רַאפ טריציפילַאװק םיא ןבָאה ןטייקיאעפ עשיגָאגַאדעּפ ענייז ןוא טפַארק
 ןליוּפ ןקידחמחלמרַאפ םנופ ןעגנוגנידַאב יד ןיא .וָאסעּפָארּפ-טעטיזרעווינוא
 -- ךעלגעמ ןרָאװעג סע זיא עקירעמַא ןיא ; ןרעוו טנַאקעג טשינ סע רע טָאה
 ךיז רַאפ גנוקידירפאב ַא טימ ,טריפעגסיוא טוג רע טָאה עיצקנופ עיינ יד ןוא

 זיא יצ .ןטנעדוטס-שזדעלַאק ענייז ןופ טייקנדירפוצ רעסיורג טימ ךיוא ןוא

 -עג טָאה רע .טשינ ביולג ךיא ןוא ,טשינ סייױו ךיא ? ךעלקילג ןעוועג רע

 זיב -- עקָארק ןופ ךלחמ ןשינַארט םעד ןליפ ךעלרעניא טזומעג ןוא טסואוו

 רעדייא ךָאנ ,רימ טימ ןסעומש יד ןיא ,לָאמנייא טשינ טָאה רע .אווינעשז
 טקערירמוא ןבָאה סָאװ ,ןעקנַאדעג טגָאזעגסױרַא ,ןרָאװעג קנַארק זיא רע
 ןטימ ןטכענ ןייז ןופ גנודניברַאפ רעוויטקַא ןַא ךָאנ טּפַאשקנעב ַא ןטלַאהטנַא
 ,טנייה

 עכעלרעסיוא סמענייק טשינ ןוא לַאפוצ ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס ןוא

 ,טײקנַארק ןייז ץָארט זיא רע ןעוו ,ןליוו ןייז ןופ קורדסיוא ןַא רָאנ ,גנוקריוו
 -ווא לַאנרושז ןשידנוב ןופ טנװָא םוצ ןעמוקעג טוט ןייז רַאפ םישדזח ייווצ
 רע .טעברַאעגטימ ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא טָאה רע ןכלעוו ןיא ,טייצ רעז
 -כַאװש ןייז בילוצ --- רעכַאװש ַא ןעוועג זיא'ס ...םײיהַא --- ןעמוקעג זיא
 עפייר ,עקידרעירפ ענייז ןופ דרָאקַא-סולש רעשילָאבמיס ַא רעבָא -- טייק
 ןרָאי עשידנוב עשירעפעש ןוא עכייר ןוא

 רערעש .ע

0 
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 יירפנעדלוש לאכימ .רד

 ,קַאטַא-ץרַאה ַא ןופ עשרַאװ ןיא ןברָאטשעג זיא 1965 ילוי ןט1 םעד

 װָאכָאטסנעשט ןיא ןריובעג .יירפנעדלוש לַאכימ ,רד ,רָאי 78 ןופ רעטלע ןיא
 ןוא עקָארק ןיא טבעלעג ןרָאי עטסגניי ענייז  ןופ רע טָאה ,(ןלױּפ-שיסור)

 -נןיא ןעוועג טָאטש רעד טימ זיא :
 20 עטצעל יד ןיא .,ןדנוברַאפ םיט

 .עשרַאװ ןיא טבעלעג רע טָאה רָאי

 טכַאמעגכרוד רע טָאה עקָארק ןיא

 ,טַאקָאװדַא ןַא ןרָאװעג ןוא ןלוש עלַא

 ןַא יו ,1905 ןיא ,טָאטש רעד ןיא

 -עג רע זיא ,טנעדוטס רעקירָאי8
 עּפורג רעכיײרלָאצ רעד ןשיווצ ןעוו

 -ניא ןוא ןטנעגילעטניא עכעלטנגוי
 סָאװ ,ןשטנעמ -סטעברַא עטנעגילעט

 -ָאס עשידיי יד טעדנירגעג ןכָאה

 -ַאב ,ייטרַאּפ עשיטַארקַאמעד-לָאיצ
 .דנוב רענַאיצילַאג רעד יװ טנַאק

 -נשרעה יד ןוא ןטייקיאעפ ענייז
 -ָאק ןופ רעפסָאמטָא טלָאמעד עקיד 2 : :

 ןיא טקורעגסױרַא ךיג םיא ןבָאה ?גנַארד - ןוא םרוטש; ןשידנוב ןוויטקעל
 .רעריפ יד ןופ םענייא ,עטשרע יד ןופ םענייא יוװ ,ןעייר עטשרעדָאפ יד
 ןופ טריטקעּפסער ןוא טנעקרענָא .גנוריפנָא רעד ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג
 .רענגעק ןופ ךיוא ,רעוט ןוא רעריפ ערעדנַא ןופ ךיוא .ןעמעלַא

 ,טפַאשרעריפ וצ גנַארד ןייק טַאהעג טשינ טָאה יירפנעדלוש לַאכימ
 ,עיציזָאּפ רעד ףיוא תוביס ערעדנַא רעדָא יד בילוצ טלעטשעגקעװַא רעבָא
 םענייש ,םענייפ ַאזַא ףיוא ןָאטעג סע טָאה רע ןוא .ןריפ טנָאקעג רע טָאה

 זַא ,טליפעג טשינ טָאה עטריפעג יד ןופ רענייק זַא ,ןפוא ןלערוטלוק ןוא
 ,טריפעג טרעוו רע

 ,רענדער ןופ ןּפיט רשפא רעדָא ,ּפיט ַא ןבעל ןשיטילָאּפ ןיא ןַארַאפ
 ןייק ןעװעג טשינ זיא רע .טרעהעג טשינ ייז וצ טָאה יירפנעדלוש לַאכימ

 רעטשרע רעד טלעפעג םיא טָאה'ס .טרָאװ ןופ ןיז ןכעלטנגייא ןיא רענדער
 ןעוו ,ןענָאפָארקימ ןָא ןרָאי ענעי ןיא .עמיטש -- יירענדער ןופ טנעמעלע
 טעװ רע טייו יו ,טמיטשַאג טָאה רענדער םנופ לוק רענעגייא רעד רָאנ
 ןעמוקעג טשינ יו טעמכ ,רענדעד ַא יו ,יירפנעדלוש זיא ,טרעהעג ןרעוו
 ןיא ןעייר עטשרע יד וליפַא זַא ,ליטש ױזַא טדערעג טָאה רע .טכַארטַאב ןיא
 יד ןרעה וצ םיא ידכ ,ןעגנערטשנָא טפרַאדעג ךיז ןבָאה לָאז םעניילק ַא
 -עג טָאה רע לייוו ,גנוגנערטשנָא יד טכַאמעג ןרעג רעבָא ןבָאה רערעהוצ
 ןעוועג טשינ זיא ןדייר ןייז ןופ טייקליטש רעד ןיא לייוו ,ןגָאז וצ סָאװ טַאה
 טינ זיא טפַארק-רענדער ןיא לגנַאמ ץָארט לייוו ןוא ,טײקילײװגנַאל רוּפש ןייק
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 ,ןטלעז רעייז ,ןטלעז .טפַארק-סגנוגייצרעביא ןיא לגנַאמ ןייק םיא ייב ןעוועג

 ,ךעלריטַאנ ,יז טָאה רע םגה ,ןליפעג ןדייר ןיא טכַארבעגסױרַא רע טָאה

 ,טנָאז שטנעמ רעד זַא ,טליפעג ןבָאה ענייז רערעהוצ יד רעבָא .טגָאמרַאפ

 ,טביולג ןוא טכַארט רע סָאװ

 טָאה זיולב טשינ .רעביירש ַא ןופ ּפיט ןייק ןעוועג טשינ ךיוא זיא רע

 גנַארד ןייק (ןסיוו ןיימ טיול ,ןזיװעגסױרַא טשינ רעדָא) טַאהעג טשינ רע
 -געמ ןעוועג רָאנ זיא'ס לפיוו ףיוא ,ןטימעגסיוא סע טָאה רע רָאנ ,ןביירש וצ
 -נגייצרעביא ,שיגָאל ,טקַאּפמָאק .ןביירש טנָאקעג ךיוא טָאה רע רעבָא .ךעל

 ןיא .ןדייר ןייז ןיא יוװ יױזַא -- גנואווש ןשיטסילַאנָאיצַאר ַא טימ .,קיד
 ,ןליוורעדיוו ַא טימ טפָא םגה -- רע טָאה ןבירשעג ןוא .טסייג ןשיטסיסקרַאמ

 -רַא ךיוא ןוא סעיצולָאזער ,ןפורפיוא --- טכילפ ַא ןופ גנוריפסיוא ןיא רעבָא

 -שיטערָאעט םעד ןיא ןעלקיטרַא ענייז ךיז ןעניפעג ןרעדנַא ןשיווצ .ןעלקיט
 -נוא ןוא דָאירעּפ רעוועקַארק ריא ןיא) אקלַאוו ,לַאנרושז ןשידנוב ןשיטילָאּפ
 ,(םינָאדװעסּפ ַא רעט

 -רַאפ יד טרפב ,ןטפַאשנגייא עלעוטקעלעטניא ןוא עכעלשטנעמ ענייז

 ןייז ןיא ןוקית ַא ןענופעג ןבָאה ,םזילַאנָאיצַאר טימ םזילַאעדיא ןופ גנודניב

 טימ ,ןלױּפ ןקידהמחלמ-רַאפ םניא .,רוטַאקָאװדַא ןוא ץנעדורּפסירוי -- ךַאפ

 עשידנוב עטנענימָארפ יד ןופ ןעוועג רע זיא ,ןעמישזער ערענָאיצקַאער ענייז

 -עג יד ןעלדנַאװרַאפ וצ ןזיװַאב ןבָאה סָאװ ,ןטַאקָאװדַא עשיטסילַאיצָאס ןוא
 ,ערעדנַא יו ןוא ,עיטַארקָאמעד ןוא טייהיירפ רַאפ סענובירט-ףמַאק ןיא ןטכיר
 -ָאנ ןיא -- ןטסינומָאק טלָאמעד עטפחורעג יד טקידיײטרַאפ רע ךיוא טָאה
 רעייז סָאװ ,ןּפיצנירּפ עשיטסילַאיצָאס ןוא עשיטַארקָאמעד ענייז ןופ ןעמ
 ,טייהבכיילג ןוא טייהיירפ :זיא טָאבעג רעטשרעביוא

 (עשיטסיליוויצ) ערעדנַא ןיא ךיוא טפיטרַאפ ןעוועג רע זיא קיטייצכיילג

 ךיוא רָאנ עשיטילָאּפ זױלב טשינ ואוו טרָאד ,ץנעדורּפסירוי ןופ ןטיבעג

 טימ ךיז ןציירק טפַאשלעזעג רעקיטנייה רעד ןופ ןעמעלבָארּפ עשימָאנָאקע

 ןופ הגרדמ עכיוה ַא ןטיבעג יד ףיוא טכיירגרעד טָאה רע .רשוי ןלַאיצָאס
 סָאװ ,טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא טייקכעלטקניּפ ,טיקכעלטפַאשנסיװ רעשידירוי

 קידנטיידַאב ױזַא .טיילכַאפ ןשיווצ ךיוא טצעשעג ןוא טנעקרענָא ןעוועג זיא

 גנוטכַא יד ןוא ןשינטנעק עשידירוי ענייז ןופ רעבילַאק רעד ןעוועג זיא
 ןקידהמחלמרַאפ ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןיא וליפא זַא ,טייקכעלנעזרעּפ ןייז וצ

 -נוב רעטנענימָארּפ ,רעטנַאקַאב ןײמעגלַא רעד -- רע זיא (1929 רַאפ) ןליוּפ

 רעד ןופ ןטפַאשרעּפרעק עטסכעה יד ןיא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא -- טסיד

 רעוועקַארק רעד ןופ "ןיד; רעד ןרָאװעג זיא רע .רוטַאקָאװדַא רעשיליופ
 ןיא קידנעטשלופ ןוא ןטמַא ענייז טיול לעיציפָא ךיוא זייוולייט ,רוטַאקָאװדַא

 .םיא וצ גנואיצַאב רעד טיול ךות

 טריפעגסיוא יז טָאה ןוא טַאהעג ביל טיבעג םעד ףיוא טעברַא ןייז טָאה רע
 בָאגוצ ןיא .טַאקָאװדַא ןַא יו טשינ ןיוש םגה ,ןבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל ןזיב

 רעטייווצ רעד ךָאנ ןליױּפ ןיא עיצקנופ רעלענָאיסעּפָארּפ רעטסקיטכיוװ ןייז וצ

 טייצ עסיוועג ַא טנרעלעג ,רָאסעּפָארּפ ַא יו ,ךיוא רע טָאה המחלמ-טלעוו
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 ךוב ַא וליפַא עשרַאװ ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה ,"טכער-םי; ...ןגעוו ןטנעדוטס

 -גוריסערעטניארַאפ עשידירוי עקיטײזלַא ענייז ןופ זייװַאב ַא .עמעט רעד ףיוא

 ,ןשינטנעק ןוא ןעג
 ויטקַא ןוא יירטעג קיטייצכיילג רע זיא ,עיסעפָארּפ ןייז ןיא טנענימָארּפ

 ךיז טזָאלעג .ה .ד --- טרירוגיפ טָאה רע .גנוגעווַאב רעד ןיא טצעשעג ןוא

 ןיא "דנוב; רעוװעקָארק ןופ סעטסיל-ןטַאדידנַאק יד ףיוא --- ןלעטשסױרַא

 -טלעוו עדייב ןשיװצ ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא ןלַאװ-םייס ןוא עלַאקָאל יד

 יעג .עקָארק ןיא טעטימָאק ןשידנוב ןופ רעציזרָאפ טייצ ַא ןעוועג .תומחלמ
 רעוט ןוא רעריפ עשידנוב יד טימ טקַאטנָאק ןכעלטניירפ ןטנָאנ ןיא ןענַאטש
 ענייז וצ טרעהעגוצ ךיז טסנרע ןוא טצעשעג םיא ןבָאה עלַא .עשרַאװ ןיא

 -רעטלַא רתסא טימ טקַאטנָאק ןכעלווירב ןשיטַאמעטסיס ןייז ןיא ,ןעגנוניימ
 ,לסירב ןיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ טניואוועג טָאה סָאװ ,ַאקסניוויא

 רע עכלעוו ,ןליפעג עשידנוב ענייז קורדסיוא םוצ טכַארבעג טפָא רע טָאה
 ןלױּפ ןטריגער-שיטסינומָאק ןיא ךיוא םענייק רַאפ ןטלַאהַאברַאפ טשינ טָאה

 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ

 טייצ עצנַאג יד רע זיא ,תומחלמ-טלעוו ייווצ יד ןשיווצ דָאירעּפ םניא

 טסידנוב *רעלַאסקָאדָאטרָאק ןַא ,"טסירטנעצ; ַא גנוגעװַאב רעזנוא ןיא ןעוועג

 ןיא ,רע זיא ַאזַא ןוא .ןגַארפ עשידיי ןיא יו עשיטסילַאיצָאס:ןײמעגלַא ןיא

 ,ףוס ןזיב ןוא רעטעּפש ךיוא ןבילבעג ,טנורג
 ןטימ ןעמַאזצ ןוא עקָארק רע טזָאלרַאפ 1939 רעבמעטּפעס בײהנָא

 רעטייו -- םעד ךָאנ .גרעבמעל רע טכיירגרעד םיטילּפ ןופ םָארטש-ןסַאמ

 -ַאב עטנַאקַאב-ןײמעגלַא עלַא טימ ,דנַאלסור ןשיטעוװָאס םניא רעפיט ןוא

 ןקיטלָאמעד ןוא ןקיטרָאד םנופ סעידעגַארט ןוא ןעגנולקיװטנַא ,ןעגנוגניד

 ,ןבעל-םיטילּפ ןשידנוב
 -רַאפ ןוא טייקיזָאלטגנונּפָאה רענײמעגלַא ןופ ןרָאי ךָאנ ,1944 ןיא

 ?םייה; יד זַא .םיהַא ןייג קירוצ ףיוא גנונפָאה יד לַאער טרעװו ,גנולפייווצ

 ןוא טסוּפ ןוא בורח זיא ,ןליּפ ןיא םייה עשידנוב ןוא עשידיי עקילָאמַא יד
 יד קינייװ ןסיוו םעד ןגעו -- דיי ןטצעל ןזיב טעמכ טעגרהעגסיוא
 זיא ,רָאפ ךיז ןלעטש ייז סָאװ ,עטסגרע סָאד ,דנַאלסור-טעװָאס ןיא םיטילּפ
 ,טנַאקַאבמוא ייז זיא סָאװ ,טייקכעלקריוו עשידיי-שילוּפ יד יו רעסעב ליפ

 טעװ "ןבעל עיינ סָאד/ זַא ,סייוו ןעמ ןוא ,"ןבעל יינ; ַא ףיוא טפָאה ןעמ ןוא
 זיא ס ןוא .ןליױּפ ןייק שרַאמנײרַא ןשיטעװָאס םנופ טַאטלוזער ןיא ןעמוק
 עשיליוּפ ןופ דנַאברַאפ, םנופ ,ײמרַא רעשיטעווָאס-שיליוּפ רעד ןופ טייצ יד
 "נעדלוש ווא ,?טעטימָאק-סגנואיײרפַאב רענילבולא .ג .ַא םנופ ,"ןטָאירטַאּפ

 ַא יו .ןטפַאשרעּפרעק עדייב יד ןופ דילגטימ ַא יו ןליױוּפ ןייק טמוק יירפ
 -ָארּפמָאק ַא --- טייז ןייז ןופ סע זיא ?דנוב , ןשילוּפ ןופ רעייטשרָאפ ןוא רעוט
 "עד-סקלָאפ, רעשילױּפ רעד ןופ עיצַאטּפעצקַא ןַא ןוא םזינומָאק ןטימ סימ
 .עיצַאלוטיּפַאק ןייק טשינ רעבָא ,גנונדרָא ?רעשיטַארקָאמ

 טשינ ,עיצַאלוטיּפַאק טשינ רעבָא ,ןסימָארּפמָאק :ףוס ןזיב ױזַא ןוא
 ,גנונעקיײלרַאפטסבלעז
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 ןיא .טייקיטעט עשידנוב ענעפָא יד ןליוּפ ןיא טײנַאב טרעוו 1945 ןיא
 .עװקסָאמ ןיא ןענילַאטס ןוא עשרַאװ ןיא ןטורעיב רעטנוא ןוא ,ןברוח ןופ ןטָאש

 ענעמוקעגקירוצ יד ןוא סָאטעג ןוא ןרעגַאל-יצַאנ יד ןופ עטזַאגרעד-טשינ יד

 דנוב ןקילָאמַא םנופ לייט רעניילק א ןעמַאזוצ עלַא --- םישזער סנילַאטס ןופ
 .ןעגנוגנידַאב עכלעזַא ןיא ךיוא דנוב םעד ןריאוניטנָאק וצ ךיז ןעימַאב ---

 םעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ םנופ רעציזרָאפ רעד טרעוװ יירפנעדלוש לַאכימ
 ןטריגער-שיטסינומָאק ןקידהמחלמ-ךָאנ ןקיזָאד ןיא דנוב ןטריאורטסנָאקער
 םיא ןבָאה סָאװ ,יד ...?המשנ ןייז ןיא טלָאמעד ךיז טוט סָאװ ,ןליוּפ

 ןופ רעציזרָאפ ןופ טמַא ןכיוה םעד טָאה רע זַא ,רעכיז ןענייז ,טנעקעג
 -יבמַא עשירעריפ בילוצ טשינ ןעמונעגנָא טעטימָאק-לַארטנעצ ןשידנוב

 סוטַאטס רעשידנוב ןייז ןוא עיצַאוטיס רעד ןופ קיגָאל יד לייוו רָאנ ,סעיצ

 ןעניד טימרעד ןעק רע זַא ,טביולגעג טָאה רע לייוו ןוא טרעדָאפעג סע טָאה

 -טסבלעז ןָא ,עיצַאלוטיּפַאק ןָא רעבָא ,טגָאזעג יװ ,ןסימָארּפמָאק טימ .דנוב םעד

 ,גנונעקיילרַאפ
 עלַא ןיא טײקכעלטרַאװטנַארַאפ ןופ ןייזטסואווַאב ןלופ ַא טימ שטנעמ ַא

 -ַאב ץנַאג ,עיינ ןייז טליפעג סיוועג רע טָאה ,סעיצקנופ ןוא ןטכילפ ענייז
 יד ןוא טייצ ןיא עטסצריק יד ,טײקכעלטרָאװטנַארַאפ עשידנוב ערעדנוז

 ךױא ןבָאה ױזַא ,ןבעל ןשיטילָאּפ ןכעלנעזרעּפ ןצנַאג ןייז ןיא עטסערג

 יד --- םיא וצ ןוא ןײלַא ךיז רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ עקיזָאד יד טכַארטַאב

 רעייז טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא רע .םיא םורַא ןטסידנוב עטסרעמ
 ןיא .רעפסָאמטַא רעטגנערטשעגנָא ןַא ןיא .יורטוצ ןוא ץרא-ךרד ןטספיט

 ,רוטַארעּפמעט רעטילגעגנָא
 ןסיו טימ גנוגעװַאב רעד טנידעג רע טָאה רעפסָאמטַא רעד ןיא ןוא

 דילגטימ דנוב ןופ ןעמָאנ ןיא ןעוועג : ןטמַא עכיוה ןעמונעגנָא ,ןסיוועג ןוא

 ןלייוסיוא ךיז טזָאלעג רעטעּפש :יַאװָאדָארַאנ ַאדַאד ַאװָאיַארק, רעד ןופ

 ;םייס ןטשרע ןיא טַאטוּפעד רעשידנוב סלַא (.ס.ּפ.ּפ ןופ עטסיל רעד ףיוא)

 ,טרעּפסקע רעשידירוי רעטריציפילַאװק-ךיוה ַא יװ ,ןעמָאנ סמענייק ןיא ןוא

 -עקנַאריצ רעימערּפ םייב ָארויב ןשידירוי םנופ רָאטקעריד ןרָאװעג רע זיא
 ןכיה ןייז ףיוא .(עקָארק ןיא .ס.פ.ּפ רעקילָאמַא רעד ןופ רעוט ַא) שטיוו

 זיא רע זיב ,ףוס ןזיב ןבילבעג רע זיא טמַא ןכעלנעזרעּפ ןוא ןשידירוי
 -"נוב עקידהמחלמ-ךָאנ ןייז רעבָא .טעברַא רעד ייב גנולצולּפ ןלַאפעגקעװַא
 -עד) 1948 -- 1945 ,רָאי יירד זיולב טרעיודעג טָאה טייקוויטקַא עשיד
 וצ ךיז דנוב םעד ןעגנואווצעג םישזער רעשיטסינומָאק רעד טָאה טלָאמ

 ,(ןרידיווקיל

 ,רערעווש םגה ,רעקידנזיורב ןופ ךיוא רעבָא .ןסימָארּפמָאק ןופ רָאי יירד
 ןעמוקעג זיא רע .ןעוטפיוא עקיטכיו עייר ַא טימ .טייקיטעט רעשידנוב
 ןיא) עקירעמַא ןייק ןלױּפ ןופ עיצַאגעלעד רעשידנוב ַא ןופ רעריפנָא סלַא
 ןעוו ןוא .דנוב ןופ ץנַאטנעזערּפער רענַאקירעמַא; רעקיטלָאמעד רעד וצ (6
 -ומָאק עשידיי ךרוד ןפירגעגנָא ןרָאװעג דנוב רעד זיא טימרעד תוכייש ןיא
 ןקיטלָאמעד םעד ןיא) *רענַאירַאמ, ןעמָאנ ןרעטנוא ,רע טָאה ןלױּפ ןיא ןטסינ
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 ןיא --- ,גנוטייצ -סקלָאפ רעװעשרַאװ רעד ןיא ,ןלױּפ ןיא דנוב ןופ ןַאגרָא
 ןעעז רימ; :לקיטרַא ןכעלריפסיוא ןַא טימ טרעפטנעעג (1946 רעבמעווָאנ
 -:ַאגרַאפ רעשידנוב רעד ןופ) ?עיזיווער זיא'ס רעכלעוו וצ ,הביס ןייק טשינ
 .רעד ךיוא טָאה עיציזָאּפ עשיגָאלָאעדיא רעירפ יװ עבלעז יד; .(טייהנעג

 ךַארּפש עמַאזניימעג ַא ןעניפעג וצ ןוא ןכוז וצ ןלױוּפ ןיא 'דנוב' םעד טכעלגעמ
 "המחלמ םעד בילוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןערטנעצ עשידנוב ןוא סעּפורג יד טימ
 ...,"ןלױּפ רעסיוא ןענופעג םרוטש

 גנודניברַאפ ןייז ןגעק ,ןליוּפ ןיא דנוב ןגעוו קורד רעשיטסינומָאק רעד
 -רַאטש ןרָאװעג זיא ,רעדנעל-ברעמ ערעדנַא ןוא עקירעמַא ןופ ןטסידנוב טימ

 רעשידנוב רעד ןופ גנוקריווטימ רעד ייב ,ףיורעד טקוקעג טשינ רעבָא ,רעק
 -ײטַאב ךיז ,1947 ןיא ,ןלױּפ ןיא דנוב רעד טָאה ,ןלױּפ ןיא טפַאשרעדילגטימ
 ןפַאש ןפלָאהעג ןוא ץנערעפנָאק-טלעוו רעשידנוב רעטשרע רעד ןיא טקיל
 ,טעטימָאק-רינידרָאָאק-טלעװ ןטימ דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא-טלעװ יד

 יד ךרוד ןרָאװעג טרעייפעג רעטעּפש זיא ,1947 ןיא ,רָאי ןבלעז ןיא
 רָאי 50 :עטַאד עשירָאטסיה עסיורג ַא רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא ןטסידנוב
 ןופ רעמונ:לבוי ןיא ןוא ,ןלױּפ ןיא ךיוא ןרָאװעג טרעייפעג זיא יז .דנוב
 ןַא ָאד טרָאד זיא טייז רעטשרע רעד ףיוא ,גנוטייצ-סקלָאפ רעװעשרַאװ רעד
 ;ּפָאק ַא טימ ,יירפנעדלוש .מ : ןבירשעגרעטנוא ךעלטייד ןוא רָאלק לקיטרַא
 -נָא ןוא טריטיצ טרעוו לקיטרַא םניא ! דנוב רעײנ-טלַא רעזנוא ןבעל לָאז,
 קירנעה רבח רעכעלסעגרַאפמוא רעזנוא; :סייו ףיוא ץרַאװש ןבירשעג
 ..ןזײװַאב דנוב רָאי 50, :טגָאזעג טרעװ ךעלטייד ןוא רָאלק ...?ךילרע
 ?טשיגָאלַאעדיא ןוא נ;נולעטשנייא רעלעיּפיצנירּפ רעזנוא ןופ טייקיטכיר יד
 -קירעיורט רעד ןופ ,גנונעקיײלרַאפ-טסבלעז ןופ ,גנוצענערגּפָא ןופ טרָאװ ןייק
 ,ןטורעיב רעטנוא ,1947 ףוס -- ץלַא סָאד ןוא ,,,?קיטירק-טסבלעז, רעטמירַאב
 ,ןענילַאטס רעטנוא

 ןלױּפ ןיא ןטסידנוב יד ןוא דנוב םעד ןגעק קורד רעשיטסינומָאק רעד
 ,טלָאװעג טָאה ןעמ ןמז-לכ רעבָא .רעפרַאש ןוא רעפרַאש ץלַא ןרָאװעג זיא
 ,עיצַאדיװקיל-טסבלעז רעייז ןעמיטשַאב "קיליוויירפ , ןלָאז ןטסידנוב יד זַא
 -ַאב ןבָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא ןוא .טלעוּפעג טשינ ןיילַא קורד רעד טָאה
 ,דנַאטשרעדיװ ןקיטסיײג ןקיוָאד םעד ןקרַאטש וצ ןָאטעג ליפ סרעדנוז
 עשיטסינומָאק יד ןבָאה ,1948 ןיא ,ףוסל .יירפנעדלוש לַאכימ ןעוועג זיא
 .ספ.פ עטרירעלָאט טציא זיב יד זַא ,לעּפַאב ַא ןבעגעגסױרַא רעבָאה-טכַאמ
 דנוב םעד ןרידיוקיל ןזומ ןטסידנוב יד ךיוא זַא ןוא ןרידיווקיל ךיז זומ
 ךיז ייז ןומ ,ןרעטסומ עטנַאקַאב טוג יד טול ןוא םעד ץוחַא ,ייברעד ןוא
 סָאװ ,םילשומ יד :רעטרעװ ערעדנַא טימ ,ןסײמשּפָא ןוא ןעיײּפשַאב ןיילַא
 דנוב ןיא טרירעלָאט (ןעגנונעכערסיוא ערעייז בילוצ) רָאי רָאּפ יד ןבָאה
 טרעדָאפעג טציא ןבָאה ,?עיצַאלוטיּפַאק ןָא ןסימָארּפמָאק, ןופ עיצַאוטיס יד
 -טימ טשינ סע טָאה יירפנעדלוש לַאכימ .עיצַאלוטיּפַאק -- ךַאז ןייא זיולב
 ןוא עטסטלע ייוצ יד -- טַאקשומ ווַאלסיזדז טימ ןעמַאזוצ ,רע .טכַאמעג
 ערעייז ןופ טרינגיזער ןבָאה --- טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רעדילגטימ עטסבושח
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 ןפוא םעד ףיוא ןוא ןעגנוציז םוש ןייק וצ רעמ ןעמוקעג טשינ ןענייז ,ןטמַא

 ןופ לעפַאב םעד טריפעגסיוא טשינ ןײלַא זיולב טשינ ךעלטנפע ןוא ןפָא
 קורדסיוא םוצ טכַארבעג ךיוא רָאנ ,גנונעקיײלרַאפ-טטבלעז ןוא עיצַאלוטיּפַאק
 'טימ טלָאװעג טשינ ןבָאה סָאװ ,ןטסידנוב לייט ןטסערג-טייוו ןופ ןליפעג יד

 -פיוא עריא עלַא טימ עיצַאלוטיּפַאק יד טכַאמעגטימ טשינ ןבָאה ןוא ןכַאמ
 .ןעגנוקירעדינרעד-טסבלעז ענעגנואווצעג

 -סינילַאטס ןיא רָאנ ,ברעמ ןשיטַארקָאמעד ןיא טשינ ןעוועג זיא סָאד
 סָאװ ,םישזער ַא רעטנוא ןטמַא ןופ עיצַאנגיזער עקיליוויירפ ןוא .חרזמ ןשיט

 ןעגנוגנידַאב יד ןיא ןעוועג זיא ,ןלעפַאב ןופ גנוריפסיוא טרעדָאפעג טָאה
 זיאמ ןעו ,טרפב .טסעטָארּפ ןופ רָאנ ,עיצַאנגיזער ןופ טקַא ןייק טשינ

 ..דנַאל ןיא ןבילבעג

 טלַאמעד ךיז ןבָאה ,טַאקשומ וװַאלסיזדז ןוא יירפנעדלוש לַאכימ ,עדייב

 ןענייז עדייב .טייקיטעט רעשיטילַאּפ זיא טשינ רעכלעוו ןופ ןגיוצעגקירוצ
 -עד זיב -- טַאקשומ .ןבעל רעייז ןופ ףוס ןזיב ןטסידנוב עיירטעג ןבילבעג

 .סיירעביא ןָא רָאי 60 עצנַאג ,1965 זיב -- יירפנעדלוש ,1960 רעבמעצ

 -יא לַאטורב ןרָאװעג זיא טרָא ןפיוא ײטרַאּפ ןייז ןופ ןבעל סָאד ןעוו ךיוא
 ,ןסירעגרעב

 -סנבעל עקירָאי-גנַאל ןייז ןוא ךַאפ ןופ ןירָאטקָאד ַא --- ַאירַאמ יורפ ןייז

 ערעדנַא ןוא ןוז רעייז ןופ ןעמָאנ ןיא ךיוא ,עשרַאװ ןיא טָאה --- ןירעטײלגַאב
 -לעמ ("יװַאשרַאװ עיצישז; ןיא רעטקורדעג רעד ןיא ,רעדילגטימ-החּפשמ

 -ָאס רעשידיי רעד ןופ רעוט רענעזעוועג, :ןבעגעגנָא טיוט ןייז ןגעוו גנוד

 רעד ןיא ןבעגעגנָא ןעוועג ךיוא זיִא ױזַא ..."?דנוב ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצ
 -כיר ."טניירפ, :ןבירשעגרעטנוא ,םיא ןגעוו ץיטָאנ ַא ןיא גנוטייצ רעבלעז

 םיא ןופ עקיגנעהּפָאמוא בילוצ -- "רעוט רעשידנוב רענעזעוועג ַא; :קיט
 .טסידנוב רענעזעוועג ַא -- טשינ לָאמניק :ןבעגוצ רימָאל רעבָא .תוביס

 -ױּפ רעד טקילײטַאב ךיז ןבָאה ,םלוע-תיב ןשידיי ןפיוא ,היוול ןייז ןיא
 עכיוה ערעדִנַא ליפ ,רעימערּפ-עציוו רעד ,שטיװעקנַאריצ רעימערּפ רעשיל

 םנופ סעיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאשלעזעג ןופ ןוא הכולמ רעד ןופ עטמַאַאב

 רעד טיול) "ןשטנעמ ךס ַא רָאג ,ךס ַא; ןעמוקעג ןענייז סע ,ןליױּפ ןקיטציא

 ,?עמיטש-סקלָאפ,; רעװעשרַאװ

 ץנערעפנָאק-טלעװ רעט4 רעזנוא ןגעוו טסואוועג טָאה יירפנעדלוש

 ךָאנ טױט ןרַאפ ץרוק טַאהעג .טסיײג ןיא -- ָאד זנוא טימ ןעוועג ,(1955)

 רע ןוא ףיולרַאפ ריא ןגעו (עסערּפ רעד ןופ) ךיז ןסיוורעד וצ דיירפ יד

 טבעל ,דנוב ןייז ךיוא ,דנוב רעײנ-טלַא רעד סָאװ ,ןביוהרעד ךיז טליפעג טָאה

 ַא ןיא רע טָאה טוט ןטעטרַאװרעדמוא ןייז רַאפ געט ייווצ ַא ,טקריװ ןוא

 רעד ןופ קורדנייא ןרעטנוא זיא רע קרַאטש יװ ,ןבירשעג ווירב ןצרוק

 .ץנערעפנָאק-טלעו רענעמוקעגרָאפ

 רערעש לאונמע
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 יִקַסַניִליִג שיװייפ המלש

 שטיל ,זיירק רענַאיצנעװס ,ןַאימגניל ןיא 1888 רעבמעצעד 15 ןריובעג
 רע .טשקוד לטעטש ןיא טכַארברַאפ ןרָאי-רעדניק ענייז ,דנַאלסור --
 .םעד ןגעוו ןדייר טפָא טגעלפ ,טשקוד ןייז טימ ץלָאטש רעייז ןעוועג זיא

 -עג ךיז ךיא בָאה דייר ענייז ןופ : 21 20 יי הטלצששמשאָאטל א יה חייא

 -ָאד םנופ גנולעטשרָאפ ַאזַא ןפַאש == |
 ,"הכולמ עשידיי, ַא -- לטעטש ןקיז
 -עג טינ דיי עקרַאטש עטגוזעג
 -מורַא ןעוועג ,ארומ ןייק ןופ טסואוו

 ַא ,ךייט ןוא דלַאװ טימ טלגנירעג
 ַא טימ ,החּפשמ עשימייה עסיורג = }
 ַא טימ ,שידיי ןשיװטיל ןקידנרעק / ;)

 ןענרעל ןופ לַאעדיא ןפיט

 המלש ןעמ טקיש רָאי 12 וצ
 טנרעל רע ןוא ענליוו ןייק ןעלווייפ

 -טַא עשידיי ַא -- הבישי ןיא טרָאד :
 טימ טלננירעגמורַא ,רעפסָאמ שש ש  א

 עיינ ,טלעוו עיינ ַא ,טנָאזירָאה רערעטיירב ַא זיא ענליוו ןיא .םירוחב-תבישי
 טרעװ ןוא ,הבישי יד שיווייפ המלש ןיוש טזָאלרַאפ 1903 ןיא .ןסערעטניא
 ןיוש רע זיא 1905 ןיא ; ןזיירק-רעטעברַא ששיטסילַאיצָאס ןיא ןגױצעגנײרַא
 סיקסניליג טנכייצעגנָא טרעוו ָאד ..ס.ס ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא קיטעט
 ַא -- טריזילַאטסירק ךךיז טָאה רעטקַארַאכ ןייז .געווסנבעל רערעטייוו
 ענייז ןיא טנעװקעסנָאק ןוא טרַאּפשעגנייא שיגדענע ,רעטסיירד ,רעקיטפערק
 -ץגפיוא-יינ ןטימ טּפינקרַאפ זיא רע ,טָארט ןטסעפ טימ ןוא ןעגנובערטש
 רעכעלטלעוו רעשידיי רעקידנעייגסיורָאפ רעד טימ ןוא ןבעל ןשידיי ןטזיורב
 ,רוטלוק

 יירערעל -- טרעוװ עיסעּפָארּפ ןייז .עשרַאװ ןייק םיא טריפ געוו ןייז
 -אב ןופ זיירק ןיא ךיז רע טניפעג עשרַאװ ןיא .(םָאלּפיד ןקירעהעג ַא טימ)
 םיא טקידירפַאב לוש עשיאערבעה יד רעבָא ,ןגָאגַאדעּפ עשיאערבעה עטנַאק
 רעד ןיא ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא לוש ַא טרינַאלּפ ןוא טמיורט רע ,טינ
 טָאה לוש ַאזַא ןופ גנוזָאל יד .דניק ןשידיי םנופ ךַארּפשרעטומ רעכעלריטַאנ
 טרעטסיײגַאב טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןופ רָאי קילטנעצ ןטשרע םעד ןיא
 יו טעברַאעג ןבָאה סָאװ יד טרפב ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ ךס ַא
 דמערפ ןעוװעג ןיא סָאװ ,ךַאוּפש עשיסור ענעגנואווצעגפיוא יד .רערעל
 החגשה יד ןוא םישזער רעשיאײצילַאּפ רעד ,רעדניק-טקלָאּפ עשידיי יד רַאפ
 עשרַאװ ןיא .רערעל עגנוי יד טקירדעג טָאה ןרָאטקעּפסניא-טכַאמלוש יד ןופ
 -טלעוו ןוא שידיי ףיוא -- לוש ּפיט םעיינ ַא ןופ ןַאלּפ םעד ןכעלקריוורַאפ וצ ןעמ טערט רעבָא ױזַא יו .קידנקיטש רעדנוזַאב ןעוועג רעפסָאמטַא יד זיא
 עשרַאװ ןיא ? ןביולרעד טינ ןפוא םושב טעוו גנוריגער יד סָאװ לוש ַא ? ךעל
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 "ידיי עשּפיה ַא וויטקַא זיא ָאד ןוא ןייארַאפ-רערעל רעשידיי רעד קיטעט זיא

 -רַאפ וצ ױזַא יו רענעלּפ סיוא טעברַא ןוא טריטַאבעד יז ,עּפורג עשיטסיש

 ןופ רענייא זיא יקסניליג .פ .ש .ןעיידיא-לוש עיינ יד שיטקַארּפ ןכעלקריוו

 ,ייז
 ןרָאװעג ןפַאשעג (וועיק ןופ טָאטשרָאפ ַא) עקוועימעד ןיא זיא 1911 ןיא

 טָאה טעברַאעג .ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא לושקלָאפ עלַאמרָאנ עטשרע יד

 ,םידמלמ עכעלטע ןופ רדח ןוויטקעלָאק ַא ןופ עמריפ רעד רעטנוא לוש יד

 וועיק ןופ ןטנעגילעטניא עשיטסישידיי עטנַאקַאב ןעיועג ןענייז "םידמלמ, יד

 שדוח ַא לבור 25 טסָאקעג טָאה טעטילַאגעל יד ,(ַא .א ןַאמצרַאװש ךורב)

 -רַאפ לענש ךיז טָאה לוש רעקוועימעד רעד ןגעוו "עדנעגעל, יד .רַאבַאכ

 טָאה טנעמירעפסקע רעקיטלָאמעד רעד  .דנַאלסור ץנַאג רעביא טיײרּפש

 קנַאדַא זיא 1912 ןיא ןוא --- יקסניליג ןשיגרענע ןגנוי םעד ךיוא טריריּפסניא

 .ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא לוש עטשרע יד עשרַאװ ןיא ןעמוקעגפיוא םיא

 טריזינַאגרָא הלכשה יציפמ הרבח יד טָאה 1913 ןוא 1912 ןרָאי יד ןיא

 ירַאפ ןיא טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,רערעל יד רַאפ ןסרוק-רעמוז סעדָא ןיא

 יד ןצנַאגרעד ןוא ןשירּפּפָא טפרַאדעג ןבָאה ןסרוק יד .ןלוש ןּפיט ענעדיש

 םידומיל יד רַאפ קידָאטעמ ןופ ןרעטסומ ייז ןבעג ,רערעל יד ןופ תועידי

 יז ןשיווצ --- דנַאל ןצנַאג ןופ רערעל ןעמוקעג ןענייז ןסרוק יד וצ ..וװ .זַא .א

 וצ ןייק רעבָא ,רערעל עשיטסישידיי עקיניזטסואוַאב עּפורג עשּפיה ַא

 יד ףױא רערעל עשיטסישידיי יד ןבָאה טייקיטעט רעייז ןיא טייהיירפ ליפ

 ןייק טַאהעג טינ טלָאמעד טָאה הלכשה יציפמ הרבח יד .טַאהעג טינ ןסרוק

 -לוש רעד ןופ לָארטנָאק יד ןוא ,לוש ןיא שידיי יבגל גנולעטש עוויטיזָאּפ

 רערעל עשיטסישידיי יד ןבָאה ךָאד ,קרַאטש ןסרוק יד ףיוא ןעוועג זיא טכַאמ

 .ןעגנוטַארַאב עכעלטע טַאהעג

 טימ ךיז ךיא בָאה ָאד ןוא ,ןסרוק יד וצ ןעמוקעג זיא יקסניליג .ש ךיוא

 השעמ -- ןעמוקעג זיא רע .טנַאקַאב ןוא ןפָארטעג לָאמ ןטשרע םוצ םיא

 טימ ןגָארטעגמורַא ךיז ,ןטפַאשטנַאק עיינ ָאד ןסָאלשעג ,טנַארפ רעװעשרַאװ

 יַארַאב יד ןיא לייטנָא ןעמונעג ,רעטקַארַאכ ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ןגַאלשרָאפ

 "רַאטש ךָאנ ןעיידיא ןוא ןעגנומיטש עשיגָאגַאדעּפ ענייז ןיא ָאד זיא רע ,ןעגנוט

 .ןרָאװעג טקיטסעפרַאפ רעק

 עטעקנַא ןַא טריפעגכרוד ןעמ טָאה רערעל-שידיי ןטנַאסרוק יד ןשיווצ

 שידיי זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס .ןלוש ערעייז ןיא שידיי ןופ דומיל ןגעוו

 זיא לַאירעטַאמ-עטעקנַא רעד .ןלוש 70 ןיא טנרעלעג טרעוו ךַארּפש ַא יוװ

 ןטסיסרוק-שידיי יד ,ןטעברַאַאב םוצ ןיקסניליג .ש ןרָאװעג ןבעגעגרעביא

 טקַאטנָאק םעד ןייז ךישממ לָאז סָאװ ,ףניפ ןופ ָארויב ַא טלייטעגסיוא ןבָאה

 -ָארויב 5 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא יקסניליג ,רעטייוו ףיוא רערעל יד ןשיווצ

 .רעדילגטימ

 -סיוא טָאה עכלעוו ,םידלי-ךוניח הרבח ַא טריטסיזקע טָאה עשרַאװ ןיא

 זיא הרבח רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ יד .שיסור ףיוא לוש-גנַאפנָא ןַא ןטלַאהעג
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 1912 ןיא ןבעגעננייא ךיז טָאה .ןרָאטַאלימיסַא ןופ טנעה יד ןיא ןגעלעג
 זיא םעד טימ .ןיקסניליג -- לוש רעד ןופ רָאטקעריד ןרַאפ ןצעזוצכרוד
 רעבירַא טריפ יקסניליג .פ .ש :לוש רעד ןיא "עיצולָאװער, ַא ןעמוקעג
 -רַאפ רעשירָאטַאלימיסַא רעד ןופ ןליוו םעד ןגעק .שידיי ףיוא םידומיל יד
 -ַאנ-רוטלוק ןוא רעשיגָאגַאדעּפ רענעטָארעג ַא ןפַאשעג ָאד טרעוװ גנוטלַאװ
 .םידלי:ךוניח רעד ןיא ןיוש ךיז טָאה 1913 ןיא .טנעמירעּפסקע רעלַאנָאיצ
 יקסניליג טביילב ןָא טלָאמעד ןופ .שידיי ףיוא טריפעג םידומיל עלַא לוש
 -עג ןעמָאנ ןייז .לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד טימ ןבעל ץנַאג ןייז ןדנוברַאפ
 ,גנוגעווַאב-לוש רעקיזָאד רעד ןופ עטכישעג רעד וצ טרעה

 יד ןפַאשעג ,ףליח סעצרּפ ,ל .י טימ ,עשרַאװ ןיא טרעוו רעטעּפש ןעוו
 ןיא וויטקַא יקסניליג זיא ,(1915 ץרעמ) שידיי ףיוא םייה-רעדניק עטשרע
 רעד טימ ךיוא .טלַאטשנַא םנופ גנוריפ רעד ןיא ןוא טעברַא-טיירגוצ רעד
 לוש ַא, .טריסערעטניארַאפ קרַאטש ןצרּפ .ל .י רע טָאה לוש-םידליזךוניח
 ןעמ ףרַאד טציא --- ,ןגָאז ץרּפ .ל .י טגעלפ -- ןיוש רימ ןבָאה ענעגייא ןַא
 ."םייה-רעדניק ענעגייא ןַא ןפַאש

 ךרוד טפמעקַאב קידתונשקע ןרעוו סעיצוטיטסניא-סגנואיצרעד עדייב יד
 ןוא רעציש יד ןופ רענייא ןעוועג זיא יקסניליג .ןטסיאערבעה עקיטרָא יד
 ןיא עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד תעב .גנוגעווַאב-לוש רעיינ רעד ןופ רעטיה
 ןוא -ןרעל ןופ גַאלרַאפ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא (רעטעּפש ןוא 1916) עשרַאװ
 ןקיטכיט ַא טעברַא רעד ןיא טמענ יקסניליג .שידיי ףיוא רוטַארעטיל-ןעייל
 ןענייז סָאװ ,ןסרוק יד ףיוא רָאטקעל ךיוא טייצ רענעי ןיא זיא רע ,לײטנָא
 ,רערעל עשידיי יד רַאפ ןרָאװעג טריזינַאגרָא

 -ַאב-רוטלוק עשיטסישידי עטשרע יד רָאפ טמוק 1919 רעבָאטקָא ןיא
 -רךַאפ ןוא גנוקינייארַאפ :ןעװעג זיא עבַאגפיוא ריא .עשרַאװ ןיא גנוטַאר
 ייא טגָאמרַאפ ןייש טָאה סָאװ גנוגעװַאב עכעלטלעוו-שידיי יד ןכעלטייהנייא
 טקילײטַאב ךיז ןבָאה ןַאמ 22 .ןלוש ןופ ץענ עשּפיה ַא דנַאל ןצנַאג ןרעב
 ןעועג זיא ןוא גנוטַארַאב יד טנפעעג טָאה יקסניליג .גנוטַארַאב רעד ןיא
 רעד ןיא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ךיױא זיא רע .ןטנערעפער יד ןופ רענייא
 ףיוא גניטַארַאב רעד ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג ןיא סָאװ ,ָארויב-עיצַאזינַאגרָא
 יד) .רעוט-לוש ןוא רערעל עלַא ןופ רָאפנעמַאזוצידנַאל םעד ןטיירגוצוצ
 -עט ןעוועג יקסניליג זיא רָאפנעמַאזוצ-לוש ןקידנעמוק םעד ברע טייצ עצנַאג
 -ווא ענייז עלַא ןיא ןוא טעטימָאק ןַאמכייר-םעדעמ-ןָאזעניד םעד ןיא קיט
 טָאה רע ואוו ,דנַאלשטיײד ןיא ןעוועג יקסניליג זיא 1920 ןיא .(ןעגנומענרעט
 ,טעטיזרעווינוא רענילרעב ןיא עיגָאלָאכיסּפ ןוא קיגָאגַאדעּפ םרידוטש

 ,רָאפנעמַאזוצ-לוש רעטשרע רעד טנפעעג ךיז טָאה 1921 ינוי 25 םעד
 -לוש עשידיי עלַארטנעצ) ָא"שיצ יד ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא סע ןכלעוו ףיוא
 "לוש רעד ןופ גוודוסי יד ןגעווא עיסוקסיד-טּפיוה רעד תעב .(עיצַאזינַאגרָא
 :ןעקנַאדעג עכלעזַא טכַארבעגסױרַא ןוא טרָאװ ַא ןעמונעג יקסניליג טָאה
 ףרַאד לוש יד ...טעברַא רעשיזיפ ןוא רעקיטסייג ןופ לוש ַא ,ּפיצנירּפ"סטעב -רַא ןפיוא טיובעג ןייז ףרַאד לוש ַא ...עלַאיצָאס ַא ןייז זומ גנואיצרעד יד;
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 ."תודוסי עקידנטלַאװרַאפטסבלעז עטסטיירב יד ףיוא טפַאשניימעג-לוש ַא ןייז

 ָאשיצ רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ-טּפיױה יד ןרָאװעג טעדליבעגסיוא זיא סע ןעוו

 ךיוא טָאה רע .רעדילגטימ עריא ןופ רענייא ןעוועג יקסיניליג ,פ ,ש זיא ---

 יָאשיצ רעד ןופ ָארויב-ריפסיוא םוצ טרעהעג

 -קורטסניא ןשיגָאנַאדעּפ ןופ טמַא םעד יקסניליג טמענרַאפ רָאי רַאּפ ַא

 טריריּפסניא ,ןלױּפ ץנַאג רעביא ךס ַא םורַא טרָאפ רע .ָאשיצ רעד ןופ רָאט

 -סיוא ךיז טימַאב ןוא סעיצקעל-רעטסומ ןיילַא טיג ,ןלוש-ָאשיצ עקיטרָא יד

 רע .רערעל יד ןופ טעברַא רעקידנפיול רעד ןיא ןרעלעפ יד ןרעסעבוצ

 ןעגנוטלַאװרַאפ-לוש יד טפלעה ,ןרעטלע יד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ ךרוד טריפ

 ָאשיצ ןופ סעבַאגסױא עשידָאירעּפ יד ןיא קעװַא טלעטש ,לענָאיצַאזינַאגרָא

 רע .טייקכעלטנפע-ָאשיצ רעד רַאפ גנואיוב-לוש רעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד

 רע לייװ ,רעטרע יד ףיוא רעוט ןוא רערעל ךס ַא טימ טעדנײרפַאב זיא

 -פיוא ןוא ןדייר ןייז ןיא טייקשימייה ןוא טייקכעלמיטסקלָאפ ךס ַא טגָאמרַאפ

 גנורעטנומרעד ןײרַא טגָארט רע .קלָאפ ןופ רענייא יװ ךיז טליפ רע ,ּויפ

 .רערעל ןוא רעוט עקיטרָא יד ןופ טעברַא רעד ןיא ןביולג ןוא

 רע ,טעברַא עשירָאטקורטסניא יד טינ רעבָא טקידירפַאב ןיקסניליג

 -רערעל ןייז ןיא םגה ,ןלוש רעװעשרַאװ יד ןיא טוג טינ ךיוא ךיז טליפ

 וצ טבערטש רע .ךיײרגלָאפרעד רעייז ןעוװעג קידנעטש רע זיא קיטקַארּפ

 עטריטיצ רעירפ יד .ןטנעמירעּפסקע-סגנואיצרעד עיינ וצ ,סרעכעה סעּפע

 ןשיאיידיא ןייז רָאפ ןלעטש רָאפנעמַאװצ ןפיוא עדער ןייז ןופ רעטרעוו

 "גידַאב ענענַארַאפ יד ייב זַא ,טעז רע .טעברַא רעשיגָאגַאדעּפ ןייז ןיא ָאדערק

 רעד ייב ,גנוריגער רעד ןופ תופידר יד ייב ,טעברַא-לוש רעד ןופ ןעגנוג

 רעד ייב ,רערעל יד ןופ ןעניול-רעגנוה יד ייב ,ןלַאקָאל-לוש יד ןופ טפַאשגנע

 רעקידנעטש רעד ייב ,רעדניק יד ןופ ןרעטלע יד ןופ טייקמירָא רעכעלקערש

 -- ןעלטימיץנַאניפ עריא ןופ טייקטצענערגַאב רעד ןיא ָאשיצ רעד ןופ טיונ

 ןופ ,גנואיצרעד רעלַאיצָאס ןופ ןלַאעדיא יד ןכעלקריוורַאפ טינ ךיז ןזָאל

 ,טעז רע ;ןלוש יד ןופ טעברַא רעכעלגעטיגָאט רעד ןיא ןּפיצנירּפ-סטעברַא

 -טסבלעז עטסטיירב ףיוא טפַאשניימעג-לוש יד, ןרעוו טינ ןעק לוש יד זַא

 ואוו ,טלַאטשנַא-רעדניק ַא ןגעו טמולח רע ןוא ."תודוסי עקידנטלַאװרַאפ

 ,ןלַאעדיא ענייז ןופ גנוכעלקריװרַאפ יד ןכעלגעמרעד ָאי ןלָאז ןעגנוגנידַאב עלַא

 ןענופעג ןעיידיא ןוא רענעלּפ ענייז ןבָאה רעריפנָא-ָאשיצ יד ןופ ןעייר יד ןיא

 עקיזָאד יד ןטכַארטַאב ןָא טבייה אפוג ָאשיצ יד ןוא ,גנַאלקּפָא ןעמערַאװ ַא

 "רעד ןוא רָאי עכעלטע ןופ םילוגליג ךָאנ .ענעגייא ןַא עריא יו םעלבָארּפ

 רַאפ זיא ,ןלוש יד ןופ רעדניק יד רַאפ סעינָאלָאק-רעמוז יד טימ ןעגנורַאפ

 סָאװ ,טלַאטשנַא-רעדניק ַא ןלעטשפיוא ףרַאד'מ זַא ,ןרָאװעג רָאלק ָאשיצ רעד

 -- רעדניק יד ןופ טנוזעג םעד ןגעוו ןגרָאז ןוא רָאי ץנַאג ַא ןרינָאיצקנופ לָאז

 -קעװַא טלַאטשנַא םעד ןיא לָאז קיטייצכיילג רעבָא --- עכַאװש ןוא עקנַארק

 עטרילומרָאפ-ןביוא יד ףיוא םעטסיס-סגנואיצרעד רעצנַאג רעד ןרעו טלעטשעג

 טעברַא עשיניצידעמ-שינעיגיה יד ןוא סעינָאלָאק עקירעהַא זיב יד .ןּפיצנירּפ

 לַאנָאסרעּפ ןשיניצידעמ ןקירעהעג םעד טיירגעגוצ ןבָאה --- אפוג ןלוש יד ןיא
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 לָאצ עקיטיונ יד ןלייטוצסיוא תלוכיב ןעוועג ןענייז ָאשיצ ןופ ןלוש יד ןוא

 יַאּפ םעד ןגָארקעג טָאה טלַאטשנַא רעקיזָאד רעד .רעיצרעד עשיגָאגַאדעּפ

 רימידַאלז רעריפ רעשידנוב רעד .עירָאטַאנַאסירעדניק ןעמָאנ ןרעלופ

 ענעגייא ןַא ןפיוק וצ עמוס ערעסערג ַא ןפַאשעג עקירעמַא ןיא טָאה םעדעמ

 יד זיא טוט ןקידגנולצולּפ סמעדעמ ךָאנ .דרע חטש ןקיטיונ ןטימ עדייבעג

 .םעדעמ .לוװ ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןרָאװעג ןפורעגנָא עירָאטַאנַאס

 טבעל רע .טעברַא רעיינ רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז טָאה יקסניליג

 טליײט ָאשיצ יד ,(1926 רַאונַאי 18 םעד לעיציפָא טנפעעג) טלַאטשנַא ןטימ

 ַאס רעד ןופ טעברַא רעד טימ ןריפוצנָא ףיוא טעטימָאק ןלעיצעּפס ַא סיוא

 ןופ לַאװק רעד .עיצוטיטסניא רעד ןופ שארב טייטש יקסניליג ,עירָאטַאנ

 טּפעש וויטַאיציניא ןוא עיציאוטניא רעשיגָאנַאדעּפ ןייז ןופ ,עיגרענע ןייז

 רעד טימ ,טסקַאװ עירָאטַאנַאס ןיא רעדניק לָאצ יד .סיוא טינ טושּפ ךיז

 ןטנכייצעגסױא ןַא טמוקַאב יז ,סיוא עיצוטיטסניא יד ךיז טרעטיירב טייצ

 "רַאפ עירָאטַאנַאס יד .עשירעפעש ,עקיטומ ,עגנוי --- רערעל ןופ דנַאטשַאב

 רעד זיא יקסניליג .ונימב דיחי ַא זיא סָאװ ,טלַאטשנַא ןַא ןיא ךיז טלדנַאװ

 -רוכזי-רערעלא ןיא לקיטרַא ןייז ןיא .עיצוטיטסניא רעד ןופ רעריפנָא-טּפיוה

 ןבעגעג יקסניליג טָאה ןטעברַא עקידרעירפ ערעדנַא ןיא ןוא (1954) "ךוב

 עירָאעט ריא ,עירָאטַאנַאס-םעדעמ רעד ןופ דליב טלקיװעגרעדנַאנַאפ-טיירב ַא

 -יצ עכעלטע רָאנ .ןעגנוכיירגרעד ןוא ןטנעמירעּפסקע עריא ,קיטקַארּפ ןוא

 : סעטַאט

 טלַאטשנַא רעטסרעלוּפָאּפ רעד ןעװעג זיא עירָאטַאנַאס-םעדעמ יד,

 י"ד .טייקשירעפעש רעשידיי ןופ לָאבמיס רעד ןרָאװעג זיא ןוא ןליוּפ ןיא

 טכַארטַאב ןבָאה החּפשמדָאשיצ יד ןוא טפַאשרעטעברַא עשיטסילַאיצַאס עשידיי

 .ןזעוו-לוש ןכעלטלעוו-שידיי ןופ טלַאטשנַא-גנילביל םעד סלַא עירָאטַאנַאס יד

 ָאד ןוא עירָאטַאנַאס יד טכוזַאב טפָא רעייז ןבָאה רערעל ןוא רעיצרעד

 יד ןופ ןבעלנעמַאזוצ ןוא ןבעל טימ ךיז ןענעקַאב וצ ידכ ,געט טגנערברַאפ

 .?רעדניק

 יַאנַאס-םעדעמ ןיא ןבעל םנופ דוסי רעד ןעװעג זיא דניק םוצ עביל,

 טָאבעג רעשיגָאגַאדעּפ רעטסכעה רעד ןעװעג זיא דניק םוצ עביל ,עירָאט

 -על ,םיױױטקָאד .רעטעברַאטימ ןוא רעיצרעד ןדעי רַאפ ,רערעל ןדעי רַאפ

 טקנעשַאב ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעטעברַאטימ עשינכעט ןוא סנירַאטינַאס ,רער

 םוצ ןגיוצעג ןיילַא ךיז ןבָאה ,דניק םוצ עביל רעסיורג טימ רוטַאנ רעד ןופ

 יַאב ןפַאש :ליצ ןייא ךיז רַאפ טַאהעג ןבָאה םַאנסיױא ןָא עלַא .טלַאטשנַא

 יד .עירָאטַאנַאס ןיא ןייז ןופ ןסינעג רעמ סָאװ לָאז דניק סָאד זַא ,ןעגנוגניד

 ,רערעל םנופ האנה ןוא דיירפ יד ןעוועג זיא דניק םנופ האנה יד ןוא דיירפ

 ןרַאפ בוט-םוי ַא .לַאנָאסרעּפ ןופ רעטעברַאטימ ןדעי ןופ ןוא רָאטקָאד םנופ

 .ענעסקַאװרעד יד ןופ ןדעי רַאפ בוט-םוי רעטסערג רעד ןעוועג זיא דניק

 ,טלַאטשנַא ןצנַאג םנופ גלָאפרעד רעד ןעוועג זיא דיחי ַא ןופ גלָאפרעד רעדעי

 ,ץלַא ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא טלַאטשנַא ןייז וצ ןוא דניק םוצ עביל טימ

 ןעוועג זיא עביל יד טָא ןוא .םיא טימ גנורירַאב ןיא ןעמוקעג רָאנ זיא סָאװ
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 "רעד עלַא ןופ ןוא טייקשירעפעש רעסיורג רעד ןופ ךדוס רעד ןוא דוסי רעד
 -וינ ,ךוב-רוכזי-רערעל) "טיבעג ןשירעיצרעד-שיגָאגַאדעּפ ןפיוא ןעגנוכיירג
 ,(1954 קרָאי

 ,גנוטלַאװרַאפטסבלעז רעדניק יד יונעג ָאד טביײרשַאב יקסניליג .ש
 ןבעלנעמַאזצ ןוויטקעלָאק םנופ סעיצקנופ עלַא טריפעגסיוא טָאה עכלעוו
 -כערּפ ערעייז ,רעדניק יד ןופ גנושרעהַאב"טסבלעז ןוא ןילּפיצסיד-טסבלעז יד
 ,טייקשירעפעש-ךַארּפש ןוא ןעגנונכייצ ערעייז ,ןעגנולעטשרָאפ-רעדניק עקיט
 -רעסבָא-רוטַאנ ערעייז ,רעמיצ ןשיגָאלָאיב ןוא ןטרָאג ןיא ןטעברַא ערעייז
 ערעדנַא ןוא ,ךעלעגייפ יד וצ גנואיצַאב רעייז ,גנַארד-שרָאפ ןוא סעיצַאװ
 -נָאק-ָאידַאר ןוא ןעגנומענרעטנוא-גנולייוורַאפ ןוא-ליּפש ערעייז ,םייח-ילעב
 רימע םליפ-עירָאטַאנַאס םעד ןופ עטכישעג יד ךיוא טלייצרעד רע .ןטרעצ
 ,רערעל ןוא רעדניק יד ןופ טעברַאטימ יד ,גנואײטשטנַא ןייז --- "ןָא ןעמוק
 רע .עקירעמַא ןוא עּפָאריײא ןיא גלָאפרעד ןייז ןוא ןלוּפ ןיא טָאברַאפ ןייז
 -ניק יד ןוא טכַארבעגמוא עירָאטַאנַאס יד ןבָאה סיצַאנ יד יו ךיוא טביײרשַאב
 .הדקע-דנַארב רעד וצ טריפעגקעווַא עירָאטַאנַאס ןופ רערעל ןוא רעד

* 
 נָא +

 טָאה רע .דנב ןיא ןעוועג יקסניליג שיווייפ המלש ןיא 1921 טניז
 -פיױרַא םיא ףיוא טָאה ײטרַאּפ יד סָאװ סעיצקנופ ענעדישרַאפ טריפעגסיוא
 ןעמעלַא ןופ ןוא םיא ןופ זיא עירָאטַאנַאס רעד ןיא טעברַא ןייז ךיוא ,טגיילעג
 ןבָאה ןטסינומָאק עשידיי יד .טייקיטעט עשידנוב ַא יװ ןרָאװעג טכַארטַאב
 קידנלעטשּפָא טינ ,עיצוטיטסניא עקיזָאד יד ןפמעקַאב וצ טרעהעגפיוא טשינ
 1928 ןוא 1927 ןיא .טנעה יד ןיא רעוועג סייה טימ ןלַאפנָא רַאפ ןליפַא ךיז
 -טָאטש רעװעשרַאװ ןיא ןַאמטַאר ַא יװ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא יקסניליג זיא
 רָאּפ ַא ךיוא זיא רע .סעיסימָאק רָאּפ ַא ןיא קיטעט ןעוועג ָאד זיא רע ,טַאר
 1926 ןיא .טַאר-טָאטש ןופ ןעגנוציז ערַאנעלּפ יד ףיוא ןטערטעגפיוא לָאמ
 זיא רע .הליהק רעװעשרַאװ רעד ןופ סנרּפ ַא רַאפ טלייועג רע טרעוו
 עג טָאה סָאװ ,טעטימָאק "רענישנָאבז, .ג .א ןופ רעציזרָאפ ןעוועג ךיוא
 ןופ ןרָאװעג ןבירטעגסױרַא ןענייז עכלעוו ןדיי עשיליוּפ יד ןגעװו טגרָאז
 רע ןיא עשרַאװ ןופ ןסַאמ עשידיי עמיֹרָא עסיורג יד ןשיווצ ,דנַאלשטייד
 רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג רע זיא גנַאל ןרָאי .רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג
 -רַאּפ ןיא .דתב ןופ טעטימָאק-לָארטנעצ ןופ רעטערטרַאפ ןוא טעטימָאק
 ייב ואוו ,ךעלטעטש ןוא טעטש לָאצ ַא ןיא ןעוועג רע זיא תוחילש רעשיאייט
 -טנפע טימ ןטערטעגסױרַא רע זיא ןטייהנגעלעג ערעדנַא ייב רעדָא ןלַאװ
 ןטַארעפער ןוא סעדער עכעל

 -רעד עריא ןוא עירָאטַאנַאס רעד ןגעוו ןבירשעג ךס ַא טָאה יקסניליג
 טנידעג םיא טָאה לוש ןיא רערעל ַא יװ גנורַאפרעד ןייז .ןדָאטעמ-סגנואיצ
 ןיא סעומש דענײמעגלַא; ךוב ןייז .טעברַא עשירַארעטיל-שיגָאגַאדעּפ רַאפ
 -עּפ עטסנטירשעגרָאפ יד ןופ טסייג ןיא ןבירשעג זיא (1921) "לוש-קלָאפ
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 לוש רעד רַאפ רעכיב-ןכער 4 ענייז ,טייצ רענעי ןיא ןעיידיא עשיגָאגַאד

 עשירעפשש ךס ַא טנָאמרַאפ ןוא סעגַאלפיױא עכעלטע ןטלַאהעגסיױא ןבָאה

 "טנכערעג ןוא טעברַאעג; ךוב ןייז עבלעז סָאד .ןּפיצנירּפ

 לַאפנֶא רעשטייד-יצַאנ רעד ןעמוקעג זיא 1929 רעבמעטּפעס בײהנָא

 "טסבלעז ןוא ןעגנורעדנַאוװ ןופ דָאירעּפ ַא -- 1941 ץרעמ זיב .ןליוּפ ףיוא
 ןוא ןרירװַאטסער ָאשיצ רעד ןופ רעוט יד ןוואורּפ טייצ עסיוועג ַא .גנוטער

 רעבָא ,לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד רַאפ טעברַא יד ענליוו ןיא ןייז ךישממ

 ,עטיל ץנַאג ןיא ןוא ענליוו ןיא ןייא ךיז טלעטש סָאװ ,טכַאמ עשיטעווָאס יד

 ואוו ,עקירעמַא ןייק ןרירגימע וצ רעוט ןשידנוב ןוא גָאגַאדעּפ םעד טגניווצ
 טריפעג ָאד טָאה רע סָאװ ,ןייּפמַאק םעד קנַאדַא טנַאקַאב טוג ,בגַא ,זיא רע
 .עירָאטַאנַאס םעדעמ רעד תבוטל רעירפ רָאי רָאּפ ַא טימ

 ,גניר-רעטעברַא ןופ ןלוש יד ןיא ןטעברַא רע טוואורּפ עקירעמַא ןיא
 -עג ןוא לעירעטַאמ ןענדרָאוצנײא ךיז ןטייקכעלגעמ ערעדנַא ךיוא טכוז רע
 רעשידיי רעד רַאפ טעברַא יד רעביא רע טמענ 1947 ןיא .ךעלטפַאשלעז
 ,רַאטערקעס-וװיטוקעזקע ריא טרעוװו רע ןוא ,"עידעּפָאלקיצנע עניימעגלַא;

 וויטַאיציניא ןייז קנַאדַא ןוא ,ןָאטעגפיוא ךס ַא רעייז רֶע טָאה טיבעג םעד ףיוא
 ןייז .עידעּפָאלקיצנע רעד ןופ דנעב עכעלטע ןענישרעד ןענייז עיגרענע ןוא

 -ָאלקיצנע רעד ןופ דנעב יירד ןופ ןעניישרעד סָאד ןעוועג ךיוא זיא טסנידרַאפ
 ( מס ןסש158 160/16 -- 1254 2260 1165601) שילגנע ףיוא עידעּפ

 ןרעביא עידעּפָאלקיצנע רעד ןופ גנוטיײרּפשרַאפ יד טריזינַאגרָא טָאה רע
 ןרָאװעג טפיוקרַאפ ןענייז ןפוא םעד ףיוא -- דנַאלסױא ןיא ןֹּוא דנַאל

 רָאּפ עטצעל יד .עבַאגסױא רעד ןופ ןרַאלּפמעזקע טנזוט קילטנעצ עכעלטע

 -סױרַא ןַאלּפ ןטימ ןעמונרַאפ קרַאטש ןעוועג יקסניליג זיא ןבעל ןייז ןופ רָאי

 יד סָאװ ,ןבעל ןשידיי ןיא ןברוח םנופ גנוביײרשַאב יד דנעב 372 ןיא ןבעגוצ
 טלעטשעג ךיז טָאה רע .רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא טריפעגכרוד ןבָאה סיצַאנ

 ןייז ךָאנ ןיוש .רעקירָאטסיה-טיײלכַאפ רעקילטנעצ טימ ןעגנודניברַאפ ןיא
 -רעד ןענייז 1966 ןוא 1963 ןיא ,ןרָאװעג טכעלקריוװרַאפ ןַאלּפ רעד זיא טוט
 ןברוח רעשידיי רעד .רעדנעל 23 םורַא ןעמענ סָאװ ,דנעב עסיורג 2 ןעניש
 ,ןליפעג ןוא ןעקנַאדעג ענייז טקריװַאב טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ

 ,ןעגנומיטש עלַאנָאיצַאנ יד םיא ייב טקרַאטשרַאפ ןוא
 םעד טײקנַארק רעצרוק ַא ךָאנ ןברָאטשעג זיא יקסניליג שיווייפ המלש

 ןיא הרובק וצ ןעמוקעג ןוא .י .נ ,ןָאטגניסקעל ןיא 1961 ,רעבמעטּפעס 4
 ,קרָאי-וינ

 ןַאדזַאק .ש .ח
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 ץרַאװש סחנפ

 םעד ןברָאטשעג -- קצַאלּפ ןיא 1902 רעבמעטּפעט ןט1 םעד ןריובעג
 ,קרָאי-וינ ןיא 1962 רעבמעצעד ןט4

 טימ טמעטָאעג טָאה טָאטש עשילױּפ עטלַא עשיּפיט יד -- קצָאלּפ
  ןשיפיצעּפס ןוא ןקיטרַאנגײא ןַא
 ! ןא ןופ רטנעצ רעד טָא .טַאמָארַא

 } -לוק רעשילױוּפ רעטעויעדנופעגנייא
 . -ידיי ךס ַא ןבעגעגסױרַא טָאה רוט
 ! ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטנעגילעטניא עש

 ! ןשידיי ןופ ןָאנבױא ןיא ןענופעג
 . ןוא ןטיבעג ענעדישרַאפ ףיוא ןבעל
 זיא ייז ןופ רענייא ןוא .ןגײװצּפָא
 סחנּפ רענעברָאטשרַאפ רעד ןעוועג
 ,(קורק לאומש) ץרַאװש

 ןיק טשינ טַאהעג טייהדניק ַא
 ,קורק ךענעה ,רעטָאפ רעד ,עטכייל
 ַא ,רעטלעטשעגנָא ןַא ןעוועג זיא
 -קיסע רעקצָאלּפ ַא ןיא ?רעביירש;
 ןעוו ,ןברָאטשעג זיא רט .קירבַאפ
 ןעועג טלַא זיא לאומש לגניי ןייז

 ןתעשב סע זיא ןעשעג .,רָאי 2
 ײ 6 .טלעו רעטשרע רעד ןופ ביײהנָא

 ןעגנערב סָאװ ,ןרָא-המחלמ יד רעביא רעװש טבעל טָאטש יד .המחלמ
 -עסעּפ רעטומ ןייז ףיוא טלַאפ הסנרּפ רַאפ גרָאז יד .רעגנוה ןוא טיונ
 םיא ןביג עכלעוו ,שרעה רעדורב ןרעטלע ןייז ןוא עקרעמערק ַא ,עטיא
 ,טסיפַארגָאטַאּפ ַא ,רעדורב רעד .גנודליב ןייז רַאפ ןגרָאז ןוא גנואיצרעד
 ,הסנרפ רעד ןיא ןפלעה וצ זילב טשינ ןטעברַא ענעדישרַאפ ןוטעג טָאה
 לאומש .ןענרעל ןענעק ךיז לָאז לאומש רעטמותירַאפ רעד זַא ,ךיוא רָאנ
 רעשידיי:שיליוּפ ַא ןיא לוש-טקלָאפ רעשיסור ַא ,םירדח ןיא טנרעלעג טָאה
 ,עיזַאנמיג

 ןוא ןעמָארגָאּפ יד ךָאנ דיי ףיוא ןעגנוגלָאפרַאפ עשירַאצ יד ךָאנ
 ןופ עיצַאּפוקָא עשטייד יד טָאה ,טפַאשרעה רעשיסור רעד תעשב רָארעט
 יו גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד רַאפ ןעזעגסיוא 191871914 ןיא קצָאלּפ
 ַא ןופ יװ סױרַא זיא ןבעל עכעלטפַאשלעזעג עשידיי סָאד .גנוזיילסיוא ןַא
 עשידיי ךיז ןפַאש סע .?טרידָאלּפסקע, יו שממ טָאה ןוא ףָאלש ןקירָאיגנַאל
 טרעוװ רימזה רעשיטָאטש רעד -- !בולק ,ןקעטָאילביב ,ןעניײארַאפ-רוטלוק
 סָאװ ,ןטנעמעלע עלַא ךיז ןעלמַאז סע ןכלעוו םורַא ,רטנעצ רעקיטכיוו ַא
 רעקידנעילבפיוא רעד וצ ןוא רוטליק רעשידיי רעכעלטלעוו ַא וצ ךיז ןסייר
 ןעגנוטכיר עלַא ןופ ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עשידיי יד .רוטַארעטיל רעשידיי
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 ןעװעג ךיוא זיא קצָאלּפ ,שימַאניד ןוא וויטקַא ןרעו ןעגנוריטַאש ןוא
 .גנוגעװַאב-רעטעכרַא רעשידיי ןוא רעשיליוּפ ַא טימ טָאטש ַא

 גנַאג ןיא טָאה סָאװ ,טנגוי עקיטרָא יד טקריװַאב טָאה טפול יד טָא

 .ןטנָאזירָאה עיינ וצ דיז ןסייר ןעמונעג המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןופ

 רעגנוי רעד ןסקַאװעג זיא הביבס רעכעלטפַאשלעזעג רעטציהעגנָא רעד ןיא

 רעירפ .ץרַאװש סחנּפ רענערָאװעג ףייר רעטעּפש רעד -- קורק קאלומש

 רמושה ןיא ,גנוגעוװַאב-טנגוי רעשיטסינויצ רעד ןיא וויטקַא טייצ עצרוק ַא

 ,גנוגעוװַאב-טנגוי רעשידנוב רעד ֹוצ רעבירַא רע זיא ,ךיעצה

 ןרָאװעג ןפַאשעג המחלמ-טלעו רעטשרע רעד תעב זיא קצָאלּפ ןיא

 ןעװעג טשינ זיא יז .טנגוי רעשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס א

 -עג ןענייז רעדילגטימ לייט ַא םגה ,ײטרַאּפ םוש ןייק טימ ןדנוברַאפ

 -עג ייז וצ ןיוש ןבָאה רעדָא ןעײטרַאּפ עטמיטשַאב ןופ רעקיטַאּפמיס ןעוו
 עשידנוב ןענַאטשטנַא טעטש ייר ַא ןיא טלָאמעד ןענייז ןלױּפ ןיא .טרעה

 עטשרע יד ןטלַאהעגּפָא 1919 רעמיז ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי
 .1ג .א עיצַאזינַאגרָא-דנַאל ַא יו טריאוטיטסנָאק ךיז ןוא ץנערעפנָאק-דנַאל

 רעד רַאפ ןליוּפ ןיא טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס
 ַא טכַאמעג עיצַאזינַאגרָא-טנגוי .צָאס רעקצָאלּפ יד טָאה ץנערעפנָאק-דנַאל

 -וצּפָארַא עשרַאװ ןיִֵא עיסימָאק-ריזינַאגרָא רעלַארטנעצ רעד וצ גנודנעוו

 ,גנודניברַאפ רעכעלגעמ ַא ןגעוו ןקיד:עטשרַאפ ךיז ידכ ,רעייטשרָאפ ַא ןקיש

 -טימ ַא ףיוא טָאה רעכלעוו ,ץרעה .ש .י ןרָאפעגניהַא זיא 1919 ץרעמ ןיא
 ןגעװ טרירעפער עיצַאזינַאגרָא רעקצָאלּפ רעד ןופ גנולמַאזרַאפ-רעדילג

 רעד ןיא .גנוגעועב-טגגוי רעשידנוב רעד ןופ ןבַאגפיוא ןוא ןליצ יד
 ןרעדילגנייא ןופ רענגעק ןוא רעגנעהנָא ןטערטעגסױרַא ןענייז עיסוקסיד

 ןיא טָאה רעכלעו ,קירק לאומש .גנוגעװַאב-טנגוי רעשידנוב רעד ןיא ךיז

 רעד טימ ןדנוברַאפ ךיז רעדורב ןרעטלע ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא 7
 -לע ןייז ןוא רַאפ טגָאזעגסױרַא ךיז ןדישטנַא טָאה ,גנוגעװַאב-רעטעברַא
 רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג טלָאמעד זיא רעכלעוו ,שרעה רעדורב רערעט
 םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא זיא שרעה) ןגעק -- ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק

 ןיא םוקמוא ןייז זיב טסידנוב ַא ןבילברַאפ ןוא דנוב םוצ רעבירַא ךיוא

 -עד-לַאיצָאס רעד ןיא טָאה קורק לאומש .(רעגַאל-גנוטכינרַאפ ןשיצַאנ ַא
 ןפיוא טקורעגסױרַא ךיז דלַאב טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיטַארקָאמ
 ןעועג טשינ רעמ רעבָא ןיוש ןזיא קצָאלּפ טָאטש-ץניװָארּפ יד ,ןָאנביױא
 טלעװ רעסיורג רעד ןיא ןעיצ ןָא םיא טביײה סע ןוא םיא רַאפ גונעג

 .ןײרַא
 -עג טָאה סע .טרָאװ-רעביוצ א ץניוװָארּפ רעד ןיא ןעוועג זיא עשרַאוו

 ןײלַא רע טביירש ױזַא -- םיסינ עכעלביולגמוא ןופ ץנַאלג ןטימ טפושיכ
 ,תמאב ןוא .טקָאלעג ןעמעלַא טָאה סָאװ ,טָאטשטּפױה רעשיליוּפ רעד ןגעוו
 ןייגוצסױרַא ןעגנוגנידַאב ןוא טיײקפעלגעמ ַא ןבעגעג םיא טָאה עשרַאװ
 רעשידיי רעד ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ךַאילש ןרעטיירב ַא ףיוא

 .דנוב םניא ,גנוגעװַאב-רעטעברַא
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 -יטַארקַאמעד-לַאיצַאס רעד ןופ ץנערעפנָאקידנַאל רעטשרע רעד ףיוא

 ןטַאגעלעד רעקצָאלּפ יד ןופ רענייא זיא טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעש
 טײקמַאזקקרעמפיױא עלעיצעּפס ַא טיצ רעכלעוו ,קורק לאומש רעגנוי רעד

 רעד ןופ טעטימָאק ןלַארטנעצ ןופ דילגטימ ַא יו טלייועג טרעו ןוא

 רערעל טרעוו .עשרַאװ ןיא ךיז טצעזַאב רע .ןליוּפ ןיא טפנוקוצ .ָא.י.ד.ס

 טגײטש סע ןוא רעטעברַא עשידי עכעלטנגוי רַאפ ןלוש-טנוװָא יד ןיא

 -רעטעברַא רעשידי רעד ןשיװצ רענדער סלַא טײקרעלוּפָאּפ ןייז ךיוא
 ןיא ןוואורּפ עשירעביירש עטשרע ענייז ךױא רע טכַאמ טלָאמעד .טנגוי
 עזעיטסילַאיצַאס -- עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעד ןופ ןַאגרָא םעד

 -געטש ַא ץרַאװש סחנּפ טרעוװו רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ .עמיטש-טנגוי
 ביײהנָא ןופ .עסערּפ רעשידנוב רעכעלגעט רעד ןופ רעטעברַאטימ רעקיד
 ןשיטָאטשסױרג רעװעשרַאװ ןגעװ ןשזַאטרָאּפער ענייז טרָאד רע טקורד

 .ןעגנוצעזרעביא עשירַארעטיל ןוא קינָארכ-סטכירעג ,סעיינ-רעטעברַא ,ןבעל
 ןוא עשיטילָאּפ עקיטכיו רַאפ טנעדנַאּפסערָאק רעד רע טרעװ רעטעּפש

 -טָאטש רעװעשרַאװ ןופ רעטרָאּפער ןוא דנַאל ןיא ןסעצָארּפ עלענימירק

 ,טַאר

 -טנגוי ןוא גנוגעװַאב-טנגוי רעשידנוב רעד טימ גנודניברַאפ ןייז
 ןעװעג רע זיא ןרָאי עגנַאל .טכַאװשעגּפָא טשינ רעבָא טרעװו עסערּפ

 טרָאד ןבירשעג ןוא רעקשוו טנגוי טַאלבנכָאוװ-ייווצ ןופ דילגטימ-עיצקַאדער
 -רַאשט .ש ןעמָאנ-ןעפ ןרעטנוא טפָא -- סעמעט עשיטילָאּפ יילרעלכ ףיוא
 ,יקצענ

 .ש זיא ןטײרטש-ײטרַאּפ עשיגָאלָאעדיא עטפרַאשרַאפ ןופ ןרָאי יד ןיא
 "רעייווצ , יד -- לגילט ןקניל םניא סרעגָאזטרָאװ יד ןופ רענייא ןעוועג קורק
 ןייז .טפנוקוצ דנוב -טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןיא ןוא דנוב ןיא --

 רַאפ טפמעק רע .רעפרַאש ַא ,רעקיטנָאק ַא ןעועג זיא םזינָאיצקַארפ
 -רעביא ןוא יירט ןעועג .ןבעל ןוא בייל טימ ןּפיצנירּפ עשיאעדיא ענייז

 טָאה ןדיירפ ןוא ןדייל עריא טימ ןוא גנוגעוװַאב רעשידנוב רעד ןבעגעג

 רעביא רע זיא 1919 ןֹופ .ןרָאי ענייז עלַא טרעביפעג ןוא טמעטָאעג רע
 .טנגוי ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןיא דילגטימ ַא ןעוועג רָאי קילטנעצ ייווצ
 .ק .צ ןיא רעטערטרַאפ --- 1940 זיב 1929 ןופ ןוא ןליופ ןיא טפנוקוצ דנוב
 ןלױּפ ןיא דנוב ןופ

 םש-הנשמ סָאד ןוא קורק לאומש ןעװעג זיא ןעמָאנ רעתמא ןייז
 -נַאװצ עטשרע יד ןיא :ןפוא ןַא רַאפ סָאװ-טָא ףיוא ןעמוקעגרָאפ זיא ןייז

 -טנגוי רעשידנוב רעד ןופ תוחילש ןיא טקישעג רע טרעוװ ןרָאי רעקיצ
 ײצילָאּפ רעד רַאפ טרסמעג רע טרעװ טרָאד .ןילבול ןייק עיצַאזינַאגרָא

 טרעװ טנַאיצילָאּפ ַא ןופ טרָאקסע םעד רעטנוא .טריטסערַא טרעוו ןוא

 -סערַא רעד קורק -- ענעריורפעגכרוד עדייב .עשרַאװ ןייק טקישעגּפָא רע
 ןקיטסָארּפ ַא ןיא ןָא ןעמוק -- רמוש רעד טנַאיצילָאּפ רעד ןוא טנַאט

 ,טנַאיצילָאּפ םעד רָאפ רע טגייל .לַאזקָאװ רעװעשרַאװ ןפיוא גָאטרַאפ
 גנוניױאו רעד ןיא רעדורב ןייז וצ ןייגוצ טציא ןעוועג טוג טלָאװ'ס זַא
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 םעד ףיױא טָאה טנַאיצילָאּפ רעד .ךיז ןעמערַאװרעד ןוא ןסעּפָא סעּפע

 טרעװ ןפנָארב ךעלזעלג עכעלטע ןוא סייברעביא ןַא ךָאנ .ןעוועג םיכסמ

 רע .הריד סרעדורב ןייז ןופ סױרַא דיז טרַאש קורק .ןפָאלשטנַא רמוש רעד
 םיא ןעמ טפיוק ףוסל ןוא לַאגעלמוא טבעל ,טייצ ערעגנעל ַא ךיז טלַאהַאב
 ,תועמשמ ,זיא סָאװ ,ץרַאװש סחנּפ דיי רעלַאיב ַא ןופ טרָאּפסַאּפ "ןטוג, ַא
 טבעל ױזַא .טבעלעג טשינ ןיוש טָאה רעדָא ,ןלױּפ ןיא ןעוועג טשינ ןיוש

 ,עיטסענמַא ןַא תעשב ,רעטעּפש .סַאּפ ןשלַאפ םעד טימ רָאי ןעצ עּפַאנק ּפָא רע
 רעבָא זיא ץרַאװש סחנּפ .קורק לאומש סלַא קירוצ ךיז רע טריזילַאגעל

 רעד ןיא טנָאקעג םיא טָאה ןעמ ןכלעוו ףיוא ,ןעמָאנ-ןעּפ רעד ןבילברַאפ
 ,טלעוו רעשידיי

 טָאה רע ןוא ןסקַאװעג זיא טנַאלַאט רעשיטסילַאנרושז סצרַאװש סחנּפ

 -סקלָאפ רעכעלגעט רעשידנוב רעד ןיא טרָא ןעעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ לענש רָאג
 ,(םייס) טנעמַאלרַאּפ ןשיליױוּפ םניא טנעדנַאּפסערָאק גנַאלנרָאי ןעוועג .גנוטייצ
 ןוא טלעװ רעשיטילַאּפ רעטיירב רעד טימ ןעגנודניברַאפ ןעמוקַאב ןטרָאד

 ןטכירַאב עטנאסערעטניא ענייז ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג טלוב זיא סָאד
 לָאמנייק רע טָאה םעלַא םעד ייב .,ןבלל ןשיטילָאּפ ןיא ןרָאי עשימרוטש יד ןופ
 טשינ ןוא רעביירש ַא -- -טסילַאיצָאס ַא לכ-םדוק זיא רע זַא ,ןסעגרַאפ טשינג
 רָאנ רע טָאה עיסעפָארּפ עשירעביירש יד .טסילַאיצַאס ַא רעביירש ַא
 רעדעפ ןייז טימ ןוא ןלַאעדיא ענייז רַאפ ןפמעק וצ לטימ ַא יו טכַארטַאב

 םעד ,גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד טנידעג יירטעג רע טָאה
 ּ ,דנוב

 יד ,רעטעברַא עשידיי ןופ ןעגניטימ-ןסַאמ יד ןופ ןטכירַאב ענייז
 סעיצַארטסנַאמעד ןסַאג ןוא ןעגנורעייפ-יַאמ עטשרע יד ןופ ןעגנורעדליש

 טשינ זיא םיא .סָאטַאּפ ןוא גנואווש טימ ןבירשעג ןעוועג ןענייז עשרַאװ ןיא
 ןיא טָאה ריא -- ןשינעעשעג ןוא ןטקַאפ ןבעגרעביא ןגעוו זיולב ןעגנַאגעג
 יד ןוא טסילַאיצָאס ןקיבױלג ַא ןופ טײקמערַאװ יד טליפעג תורוש ענייז
 ,טרָאװ םענעכירשעג ןדעי רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ

 וצ טָאה יז -- ןינע רענעקורט ַא לעמרָאפ טּפָא זיא קיטסילַאנרושז
 ,ןטסילַאנרושז עכלעזַא רעבָא ןַארַאפ ,ןטקַאפ עיונעג ןוא קיגָאל טימ רָאנ ןָאט

 -ַארעטיל ןוא עשירעלטסניק לָאמלייט ריא טליפרעד ןביירש רעייז ןיא סָאװ

 ,ץרַאװש סחנּפ טרעהעג טָאה רעביירש ןימ םעד טָא וצ .ןעקנופ עשיר
 ןיא ןרָאטקַאדער-טכַאנ יד ןופ רענייא ךיוא ןעוועג רע זיא ןרָאי עגנַאל

 ןדנוברַאפ ןעװעג לָאמ עלַא זיא טמַא רעקיזָאד רעד .גנוטייצ-סקלָאפ רעד

 -יוא יד ןטיהּפָא טפרַאדַאב טָאה רע .טײקכעלטרָאװטנַארַאפ רעסיורג טימ
 יד ,ןסעיינ-טלעוו עשיטילָאּפ יד ןוא גנוטייצ רעד ןופ עימָאנָאיזיפ עכעלרעס

 .תומילשב ןָאטעג רע טָאה טעברַא

 ןיא יז ןוא ןדנובעגוצ קרַאטש ךיז רע טָאה גנוטייצ-סקלָאפ רעד וצ
 : עיפַארגָאנָאמ ןייז ןיא ריא ןגעוו רע טביירש טָא .םייה עטייווצ ןייז ןרָאװעג
 רעד .ךס ַא רעיײז רע טגָאז לָאמלייט ןוא טשינרָאג לָאמַא טגָאז ןעמָאנ ַאק
 טשרע תובישח ןוא טײטַאב ,גָאװ טמוקַאב -- ןעמָאנ רעדעי טעמכ -- ןעמָאנ
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 ןטפיוא טימ ,רעטקַאדַאכ טימ ,טנורגרעטניה טימ םורַא טסקַאװ רע ןעוו

 םענעגייא ,םעטָא םענעגייא ,שיילפ ןוא טולב טמוקַאב ןעמָאנ רעד ןעוו -- ןַאד

 ַא ןופ הגרדמ רעד וצ סיוא טפָא ןעמענ ןסקַאװ --- טַאמָארַא ןקיטרַאנגיײא ןוא

 -ענ ןַארַאפ .ןָאפ א ןיא טלדנַאװרַאפ ןרעוו סָאװ ,ןעמענ ןַארַאפ ,לָאבמיס

 ,סױרַא ייז טגָאז ןעמ ןעוו זַא ,הגרדמ רעכיוה ַאזַא וצ ןעייגרעד סָאװ ,ןעמ

 ,רוד ַא ןופ שרַאמפיױוא םעד ןעמָאנ ןקיזָאד ןופ גנַאלק םניא ןעמ טרעהרעד
 "עטכישעג ןופ ןצילב ןוא ןרענוד סָאד ,עכָאּפע ןַא ןופ גנַאזעג סָאד

 ךוב םעד ןופ ןעמונעגסורַא זיא טַאטיצ רעטכַארבעג סָאװ-רָאנ רעד

 א טכעלטנפערַאפ טָאה ץרַאװש .ּפ ןכלעוו ןיא ,עשרַאו ןיא עסערפ עשידיי

 ןופ דנַאב רעטייוצ) .גנוטייצ-סקלָאפ רעשידנוב רעד ןגעוו עיפַארגָאנָאמ
 -לוק ןשידיי ןכעלטלעװלַא ןכרוד ןבעגעגסױרַא ,רבע ןטנעָאנ ןופ עירעס רעד

 ,(1956 קרָאי-וינ ,סערגנָאק-רוט
 ןבעגוצסױרַא ןוואורּפ טכַאמעג ץרַאװש סחנּפ טָאה טייצ עסיוועג ַא

 ,דלעה עשירַאטעלָארּפ ןופ ןעגנוביײרשַאב -- רוטַארעטיל עשיטסילַאיצַאס

 הלחתה ַא ןייז טלָאזעג טָאה סָאז ,סעמעט עשיטילָאּפ עלעוטקַא ןופ ךיוא יוװ

 "סַאמ ןרַאפ ןרושָארב ןופ גַאלרַאפ-רעטעברַא ןשידיי ןרעלוּפָאּפ ַא רַאפ

 -תכירא ןייק גַאלרַאפ רעד טָאה ךעלכיב עכעלטע ןבעגסױרַא ןכָאנ .רענעייל

 ,טַאהעג טשינ םימי
 ןופ גנוטלַאװרַאּפ-לַארטנעצ רעד ןיא דילגטימ ַא ןעוועג רע זיא גנַאלנרָאי

 ןעװ .ןרעטשנגרָאמ עיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס רעטעברַא רערעלוּפָאּפ ױזַא רעד

 זיא ,טפַאשלעזעג עשיטסיאעטַא עשידיי יד טעדנירגעג ךיז טָאה עשרַאװ ןיא
 ,רעדילגטימ עקידנריפנָא עריא ןופ רענייא ןעוועג ץרַאװש סחנּפ

 -סיוא רע טרעו המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ טרַאה

 ןשילױּפ ןיא עיצקעס רעשידיי רעד ןופ רעציזרָאפ-עציװ רעד יו טלייוועג

 ,טַאקידניס-ןטסילַאנרושז

 -רַא רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ סערעטניא סצרַאװש סחנּפ

 ןייז ,יקסדוסליפ ףעזי ךוב ןייז .רעקרַאטש ַא ןעוועג זיא גנוגעװַאב-רעטעב

 (19236 עשרַאװ) "דנוב  ןגעק ףמַאק ןייז ןוא עגַארפ-ךדיי רעד וצ גנואיצַאב

 רעד ןופ גנושרָאפ רעד וצ רעייטשוצ רעקיטכיוו ַא ןוא קרעו קיגָאװ ַא זיא
 טשינ ךיז טלדנַאה טרָאד .רעגַאל ןשיטסילַאיצָאס םניא עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ

 םעד ,יקסדוטליּפ ףעזוי לַאשרַאמ ןשיליוּפ ןופ טלַאטשעג רעד ןגעו זיולב
 םעד סױרַא ץרַאװש טגנערב ךוב םעד טָא ןיא .טסילַאיצָאס םענעזעוועג

 רעכלעװ ףיוא ,עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד םורַא ןעמעלבָארּפ ליונק ןצנַאז

 יז ,ןטסילַאיצָאס עשיסור ןוא ,עשיליוּפ ,עשידיי יד ןסױטשעגנָא ךיז ןבָאה'ס

 -נימ עלַאנָאיצַאנ יד ןופ ןעמעלבָארּפ יד רַאפ גנוזייל ַא טכוזעג ןבָאה עלַא

 -ָאטַאלימיסַא יד .עירעּפמיא רעדנעלסור יד טניױאווַאב ןבָאה סָאװ ,ןטייהרעד

 םַארגָארּפ עלַאנָאיצַאנ סָאד ,ל.פ.ק.ד.ס ןוא .ס9פ.9 רעד ןופ עיציזָאּפ עשיר
 ןטנעמוקָאד טימ טרירטסוליא ןוא דילָאס ןענייז ןגָארפ עלַא יד טָא --- דנוב ןופ

 רעייטשוצ רעקיטכיוו ַא ןיא'ס .קרעוו ןקיזָאד םעד ןיא ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא
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 -נָא םניא גנוגעװַאב-דעטעברַא רעד ןיא עגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד ןשרָאפ םייב

 ,טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ בייה

 : ,ט .ד .א טעברַא ערעסערג ַא ןבירשעגנָא טאהעג ךיוא טָאה ץרַאװש סחנּפ

 -ַאמ רעד .ײמרַא רעשירַאצ רעד ןיא *דנוב, ןופ טעברַא ערענָאיצולָאוװער יד

 ןופ ןעלטיּפַאק עכעלטע .עשרַאװ ןיא ןרָאװעג טעטכינרַאפ זיא טּפירקסונ

 ,1962 ,קרָאי-וינ ,"?רעטעלבדָאװיי; יד ןיא ןענישרעד ןענייז טעברַא רעד טָא

 טזָאלרַאפ ץרַאװש טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןתעב

 "ַאנרושז עשידיי ןוא עשיליוּפ טימ ןעמַאזוצ ,גוצ ןלעיצעּפס ַא ןיא עשרַאװ

 טימ רע טבײרשַאב ןליוּפ ןופ לַאפרעדנַאנַאפ ןופ בױהנֶא םעד טָא ,ןטסיל

 ןבעגעגסױרַא ,בייהנָא רעד ןעוועג זיא סָאד ךוב ןייז ןיא םעטָא ןקידרעטיצ ַא

 ,1942 רָאי ןיא גניר-רעטעברַא ןכרוד קרָאי-וינ ןיא

 טימ ןעמַאזצ ץרַאװש סחנּפ זיא ןשינעלגָאװ ןוא ןעגנורעדנַאװ ךָאנ

 ןשידיי ןכרוד עקירעמַא ןייק ענליוו ןופ ןרָאװעג טכַארבעג ןוז ןוא יורפ ןייז

 עשיגַארט יד ןופ ןרָאװעג טרעטישרעד ףיט זיא רע .טעטימָאק-רעטעברַא

 ,עקירעמַא ןיא ָאד ,ןרָאא עטשרע יד .םייח רעבורח רעד ןיא ןשינעעשעג

 טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ תוחילש ןיא דנַאל ןרעביא םורַא רע טרָאפ

 ךיוא זיא רע .ןבעל-רעטעברַא ןשידיי רענַאקירעמַא ןיא וויטקַא טרעוו ןוא

 רעטעברַאטימ ַא ןוא דנוב ןופ טעטימָאק-רינידרָאָאק-טלעוו ןופ דילגטימ ַא

 .טייצ רעזנוא לַאנרושז ןשידנוב ןופ

 םנופ רַאטערקעס-װיטוקעזקע סלַא טמיטשַאב רע טרעוװ 1947 רָאי ןיא

 -טּפיוה יד ןופ רענייא זיא רע ןוא סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי ןכעלטלעוװלַא

 רַאפ רָאפנעמַאזוצ-טלעוי ןוויטַארטסנַאמעד ןטשרע םעד ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא
 עיציזָאּפ רעקיזָאד רעד ףיא .קרָאי-וינ ןיא ,1948 ןיא רוטלוק רעשידיי
 קירוצ ןעמעננעמַאזוצ םייב עיגרענע ןוא וויטַאיציניא ךס ַא סױרַא רע טזייוו
 ,עּפָאריײא ןיא ןברוח ןשידיי םעד ךָאנ תוחוכ-רוטלוק עשידיי עקידנפַאש עלַא

 םעד קרָאי-ינ ןיא טריזינַאגרָא ןבָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא ךיוא זיא רע

 ,ץרּפ ,ל .י ןופ ןעמָאנ ןפיוא רעווקס ַא ןפורנָא ןתעשב גוצ-ןסַאמ ןקיטכערּפ

 ןכעלטּפַאשנסיװ ןשידיי ןופ רַאטערקעס-וװיטוקעזקע רעד יװ ,רעטעּפש ךיוא
 -גבעגעגרעביא ןוא טײקוװיטקַא ךס ַא סױרַא רע טזייוו ,(ָאוװיי) טוטיטסניא
 ןבעגעגּפָא ימ ןוא טייצ ךס ַא רע טָאה ןבעל ןייז ןופ רָאי רָאּפ עטצעל יד .טייק
 ןייז ךרוד ןבירשעג ,ָאטעג רענליוו ןופ ךובגָאט סָאד ןכעלטנפערַאפ וצ ףיוא
 -עגמוא 1944 ןיא ןבָאה סיצַאנ יד ןעמעוו ,קורק (ןַאמרעה) שרעה רעדורב
 -טגנָא רע טָאה קינָארכ-ָאטעג רענליו רעד טָא וצ ,דנַאלטסע ןיא טגנערב
 ,ריפניירַא ןטנַאסערעטניא ןַא ןבירש

 ןוא טײקנַארק ערעװש ַא ןלַאּפַאב םיא זיא רָאי עכעלטע עטצעל יד
 ךָאנ טלָאװעג טָאה רע .ךיז טרעטנענרעד ףוס רעד זַא ,טליפעג טָאה רע
 .ןעגנַאגעגסיוא קידהגרדחב ןענייז תוחוכ עשיזיפ ענייז רעבָא ,ןביירש ,ןטעברַא

 ןגעוו לקיטרַא ןַא -- טייצ רעזנוא ןיא -- ןביײרשוצנָא ןזיוװַאב ךָאנ טָאה רע
 -רושז רעקרָאי-וינ םעד ןיא לקיטרַא עטצעל סָאד .ךוב סעדָאה קיווייל םעד
 ,רעװָארטסָא ,.ל רעביירש ןשיטעווָאס םעד ,ןיזוק ןייז ןגעוו טפנוקוצ יד לַאנ
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 -ירפַאב עסיורג ַא ןבעגעג םיא טָאה ,עװקסָאמ ןיא ןברָאטשעג זיא רעכלעוו

 ןביירש טנָאקעג טשינ רעמ ןיש רע טָאה םעד ךָאנ .גנוקיד

 ץנַאג ןייז יירט טנידעג רע טָאה טפנוקוצ דנוב-טנגוי םעד ןוא דנוב םעד
 ןופ ןעגנונעפָאה ןוא ןעגנומערטש יד טימ טלגילפַאב ןעוועג זיא רע .,ןבעל

 ןריולרַאפ טשינ ןוא ,ןבעל שידיי ןוא רוטלוק רעשידיי רעכעלטלעוו רעיינ ַא

 ,טלעוו רעשיטסילַאיצָאס ַא ןיא ןביולג םעד

 ןַאסנערעּפ .מ

0 

 קרַאמיינ בייל דוד

 השמ ןופ ןיז .ןליוּפ ,ץעלדעש ןיא 1891 רעבמעצעד ןט11 םעד ןריובעג

 טָאה ,דיסח רעקצָאק ַא ןוא ןדמל ַא ,רעטָאפ רעד .לחר רתסא ןוא יכדרמ

 יברעד טָאה רע ןעװ ןוא רחסמ טימ ןעמונרַאפ ךיז ןרָאי ערעגניי יד ןיא

 רע זיא ,טַאהעג טשינ החלצ? ןייק

 ןופ .דמלמ-ארמג ַא ןרָאװעג
 סנרפמ טפרַאדעג רע טָאה תודמלמ

 רעדניק 9 יד .תושפנ ףלע ןייז

 ןיא ןסקַאװעגפיוא רעבירעד ןענייז

 ,טױנ ןוא רטגנוה

 םייב טנרעלעג טָאה בייל דוד

 ,הבישי ןיא ןוא רדח ןיא רעטָאפ

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע ואוו

 רעד ןיא טיונ יד .רענרעל טטסעב

 -נוואוצעג רעבָא םיא טָאה םייה

 ןיא ןענרעל סָאד ןסיירוצרעביא ןעג

 ןענידרַאפ ןוואורּפ ןוא הבישי רעד

 רע ןעוו .ערעדנַא ןענרעל ךרוד
 עשיטַאבעלַאב ןיא דערעל ַא ןרָאװעג רע ז זיא ,רָאא 4 ךרעב ןעוועג טלַא זיא

 ,רעזייה

 ןלָאז רימ זַא ןַאלּפ ַא טימ רימ וצ ןעמוקעג רע זיא 1910 רָאי ןיא

 טװאורּפעג טלָאמעד ןיוש ןבָאה רע ייס ןוא ךיא ייס ,לַאנרושז ַא ןבעגסױרַא

 טרָאוװ ַא ,לקיטרַא ןבירשעגנָא ןַא ןזיוועג טַאהעג ןיוש רימ טָאה רע .,ןביירש

 סָאװ גנולדנַאהּפָא עלענָאיצַאסנעס סעציוורוה שיא יש רעביא עיסוקסיד ַא ןיא

 -ליג טימ טדערעגּפָא ןיוש טָאה רע זַא ,טלייצרעד רימ טָאה רע ?ךיי ַא זיא

 עשידיי לסיב ַא טימ לַאדעּפ םענעגייא ןַא טָאה ןוא רעקורד ַא זיא סָאװ ,ןטרעב

 טָאה דוד .רעדיל טביירש סָאװ ,רעביירש ַא זיא ןיילַא טרעבליג ,טפירש

 ןעוװעג םיכסמ בָאה ךיא .רעטירד רעד ןייז לָאז ךיא זַא ,טלָאװעג טציא

 ןייז טגנערבעג טָאה רעדעי .,טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז ןבָאה רימ
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 רעצעלדעש ןעמָאנ ןטימ ןטייז 16 ןופ לַאנרושז ַא ןרָאװעג זיא סע ןוא גנופַאש
 ןעוועג זיא טָאטש ןיא .טיירפעג ךיז ןוא טניוטשעג ןבָאה ןילַא רימ .טרָאװ

 .ץטלדעש ןיא טפירש עשימיײה עטשרע יד ןעוועג זיא סע .עיצַאסנעס ַא

 רעזנוא ןופ בייהנָא ןַא ןיא סָאד זַא ,המילש הנומאב טביולגעג טָאה דוד
 ןבָאה ,טנגוי טּפױהרעביא ,ןשטנעמ .טיײקיטעט רעשירַארעטיל רעסיורג

 ןענייז ץעלדעש ןיא .רעפיוקרַאפ-סגנוטייצ ןופ לכלַאנרושז סָאד טּפַאכעג

 טקורדעג רעירפ ןרָאי טימ ןבָאה סָאװ ,ןטנַאלַאט עגנוי ןעוועג טלָאמעד

 -עג טימ זנוא וצ ןעמוקעג ייז ןענייז טציא .ןעגנוטייצ רעװעשרַאו יד ןיא
 ךלַאב טָאה יײצילָאּפ יד .תופתוש ןיא ןעמענניײרַא ייז לָאז ןעמ זַא ,טעב

 ..יןדלעה; ןרָאװעג ךיוא ןיוש םעד וצ רימ ןענייז ,לַאנרושז רעזנוא טריקסיפנָאק

 ןופ לײטנָא ןטימ סעבַאגסיוא עקינייא ץעלדעש ןיא ןענישרעד ןענייז םעדכָאנ

 ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה קרַאמיײנ .רעביירש עשימייה לָאצ רערעסערג ַא

 ,עלַא טעמכ

 רעשטייד רעד .ץעלדעש ןעמונרַאפ תולייח עשטייד יד ןבָאה 1915 ןיא
 טימ "טקיטיגרַאפ, רַאפרעד ןוא טיורב סָאד ןעמונעגקעווַא טָאה טנַאּפוקָא

 עטיירב ַא ןריפ ןביוהעגנָא ןעמ טָאה סַאג רעשידיי רעד ףיוא . ..רוטלוק

 -שיסור רעד רעטנוא ךעלגעמ ןעוועג טשינ זיא'ס סָאװ ,טייקיטעט-רוטלוק

 טפַאשלעזעג רעד ןיא רעדילגטימ ןרָאװעג ןענייז רימ .הלשממ רעשירַאצ

 רָאנ ,קירוצ רָאי עכעלטע טימ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ ,טסנוק עשידיי
 שיטקַאפ זיא ןוא טיילעגנוי לָאצ רעניילק ַא רַאפ עיצוטיטסניא ןַא ןעוועג זיא
 טיורכ נונעג ןעועג טשינ ןזיא סע זַא ,טציא .שינעפעשַאב-טיוט ַא ןעוועג
 ןיא ןביירשרַאפ ךיז ןפָאלעג םלוע רעד זיא ,טלַאק ןעוועג זיא ןוויוא רעד ןוא

 םגה ,טפאשלעזעג רעד ןופ ןעמָאנ רערעלוּפָאּפ רעד ןעוועג זיא סָאװ ,רימזה
 טָאה רימזה ןופ גנוטלַאװרַאפ יד .טסנק עשידיי ןסייהעג יז טָאה לעיציפָא
 תבש ןדעי טעמכ .עיצקעס רעשירַארעטיל רעד ןיא ןדַאלעגניײא עדייב זנוא
 ,רערעהוצ טרעדנוה תוחּפה-לכל רַאפ לַאז ןסיורג ןיא טדערעג קרַאמיינ טָאה

 ןוא רָאלק טדערעג טָאה רע .רענדער סלַא רעלוּפָאּפ רעייז ןרָאװעג זיא רע

 טדערעג טָאה רע .רענדער ןטסנרע ןַא רַאפ ןטלַאהעג םיא טָאה םלוע רעד

 ןיא .ערעדנַא ייר ַא ןוא םולש ןוא המחלמ -- ןגַארפ ענעדישרַאפ רעביא
 .לַאעדיא ןשיטסילַאיצָאס ןופ סעּפע ןעוועג טציא ןיוש זיא ןדייר סקרַאמיינ

 רימ .דנוב ןיא ןטערטעגניירַא רימ ןענייז ,1916 ןיא ,רעטעּפש רָאי ַא
 רעדיו טציא זיא קרַאמיײנ .רימזה ןרַאפ םזַאיוטנע םעד ןריולרַאפ ןבָאה
 ןבעגעג םיא טָאה םזילַאיצָאס ןיא ןביולג רעד רעבָא ,ךעלמירָא קרַאטש ןעוועג

 -ישרַאפ ףיוא ויטקַא ךעלנייועגרעסיוא ןעוועג זיא רע .גנומיטש ןוא טומ
 -יירש ,רענגעק טימ טנַאטוקסיד ,רָאטקעל ַא ןעוועג זיא רע .ןטיבעג ענעד
 עלַא ןופ ןעגנוציז ןיא רעקילײטַאב ַא ןוא סעיצַאמַאלקָארּפ עשידנוב ןופ רעב

 עשידנוב טימ ןעמונרַאפ ױזַא ןעוועג ךיוא ןיב ךיא .ןטפַאשרעּפרעק עשידנוב
 -קַא רימ ןופ רעמ ךס ַא ןעוועג זיא רע זַא ,ןגָאז זומ ךיא רעבָא ,טייקיטעט
 ױזַא .רערעדנַא רעד וצ גנוציז ןייא ןופ ןפָאלעג שממ ,ןפָאלעג זיא רע .וויט

 -ָאטש עסיורג ןיא ןעגניטימ :?דירַאי ַא; טַאהעג רימ ןבָאה תבש .גָאט ןדעי
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 ,ןרעה זנוא ןעמוקעג ןענייז ןשטנעמ רעטרעדנוה ןוא רעטרעדנוה ,ןלַאז עשיט

 ,לוש טעשידיי יד 1916 רָאי ןיא ןענפע םייב קיטעט רָאג ןעוועג זיא קרַאמיינ
 ,רערעל יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע ואוו

 ,ץעלדעש ןופ ןפָאלטנַא הלהב ןיא 1918 רעבמעווָאנ ןיא ןענייז ןשטייד יד

 רעלַאיצָאס ַא ףיוא טרַאװעג טָאה ןעמ .ןשטנעמ טימ לופ ןעוועג זיא סַאג יד

 םעיינ ןיא גנוריגער רעשיטסילַאיצָאס ַא ףיוא ןוא דנַאלשטייד ןיא עיצולָאװער
 -פיוא עשידנוב ןביירש טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ןענייז ךיא ןוא קרַאמיינ .ןלױּפ

 םירבח .ןעגנוטייצ ןופ טַאמרָאפ ןיא ןענישרעד ןענייז ייז ןופ ךס ַא .ןפור
 סָאװ ןכַאמ סע ןלָאז רימ טגָאיעגרעטנוא ןוא זנוא רעביא ןענַאטשעג ןענייז

 טעברַאעג ייברעד טָאה קרַאמיינ .ןסַאג יד ןיא ןענייז ןסַאמ יד לייוו ,רעלענש
 ךיוא זיא רע ,רעביירש ןעוועג רָאנ טשינ זיא רע .הבישי ןיא דימתמ ַא יוװ
 ןלַאװ יד ןופ טייצ רעד ןיא ןעוװעג זיא דליב ךעלנע ןַא .רידנַאמָאק ןעוועג

 רעצעלדעש םעד רעביא ןרָאפעגמורַא טלָאמעד ןענייז רימ .םייס ןטשרע םוצ

 ,ןעגניטימ ןוא ןעגנוציז וצ ,ןָאיַאר

 .רעטעּפש רָאי ַא קרַאמיינ ןוא ץעלדעש טזָאלרַאפ ךיא ּבָאה 1919 ףוס

 רַאפ רעטיב רעמ ךָאנ ןוא ןליוּפ רַאפ טייצ ערעטיב ַא ןעוועג טלָאמעד זיא'ס

 -ַאגֹרָא עשידנוב יד רַאֿפ רעמ רועיש ַא ןָא ןוא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד

 סױרג ַא ןעמונרַאפ תולייח עשיטעווָאס יד ןבָאה 1920 רעמוז .סעיצַאזינ
 ןכיגניא זיא ײמרַא עשיטעווָאס יד .ץעלדעש טָאטש יד ךיוא ןוא ןליוּפ קיטש
 יד רעביא טעװעשובעצ ךיז טָאה ךָאנרעד דלַאב .,ןרָאװעג ןסיוטשעגקירוצ

 ערעדנַא עלַא ןיא יו .טכַאמ רעשיליוּפ רעד ןופ רָארעט ַא ךעלטעטש עשידיי

 -סילַאיצָאמ יד ןופ ןלַאקָאל יד ץעלדעש ןיא ךיוא ןענייז ךעלטעטש ןוא טעטש

 -טימ ַא ,קרַאמײנ .טרעטשעצ ןוא טריבַארעצ ןעוועג סעיצַאזינַאגרָא עשיט
 טלָאמעד זיא רע .ןטלַאהַאב טזומעג ךיז טָאה ,טעטימָאק ןשידנוב ןופ דילג
 ןעמוקעג ךיא ןיב 1921 רַאונַאי ןיא ,עשרַאװ ןייק קעװַא עילימַאפ ןייז טימ
 זיא'ס .ןקרַאמײנ וצ קעװַא ןיב ךיא .געוו-םיטילּפ ןיימ ןופ עשרַאװ ןייק

 קרַאמיײנ .רעדניק ייווצ טַאהעג ןיוש טָאה רע .בוטש ןייז ןיא קידעבעל ןעוועג
 זיא רע .עילַאנַאכקַאװ רעד ןופ םיטרּפ-ליורג ךס ַא טלייצרעד רימ טָאה

 רע .סעיצַאזינַאגרָא עטכַאװשעגּפָא עלַא וצ דנוב ןופ חילש רעד ןעוועג טציא

 רעד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפוצנײרַא הנכס ןיא ןעוועג לָאמניא טשינ זיא

 בָאה ךיא סָאװ ,טעטש עלַא ןיא .הירַא ןעוועג טציא זיא ןעמָאנ ןייז ,יײצילָאּפ
 רע סָאװ ןוא ןהירַא ןגעו טרעהעג ךס ַא רעייז ךיא בָאה ,טכוזַאב רעטעּפש
 .ןָאטעגפיוא טרָאד טָאה

 עכעלטע .גרעבמעל ןייק טקישעג דנוב ןופ .קי .צ רעד םיא טָאה 1921 ןיא

 ןעוועג רע זיא גרעבמעל ןיא .עיצילַאג-חרזמ ןיא קיטעט ןעוועג רע זיא רָאי

 טריגַאדער טייצ ַא ךיוא רע טָאה טרָאד .רָאטַאזינַאגרָא ןוא רענדער ,רעביירש

 .עמיטזע-רעטעברַא טַאלבנכָאװ עשידנוב סָאד

 -סקלָאפ ןיא ןײירַא טערט רע .עשרַאװ ןייק קירוצ רע טמוק 1924 ןיא

 טימ ,קיסיילפ טעברַאעג טָאה רע .רעטעברַאטימ רעקידנעטש סלַא גנוטייצ
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 ןרעטנוא ןעלקיטרַא ןבירשעג רע טָאה גנוטייצ-סקלָאפ ןיא .הדמתה ןוא קשח

 -ַאב .ןעמינָאדװעסּפ ערעדנַא רעטנוא ןבירשעג ךיוא טָאה רע ,הירַא ןעמָאנ

 עשיטסינויצ יד ןגעוו ןעלקיטרַא ענייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז רע טָאה סרעדנוז

 ןופ שיטירק ןטכױלַאב ייז ןוא טנעקעג טוג טָאה רע עכלעוו ,ןעמעלבָארּפ

 ןביושעג ןיא רעדעפ עטכייל ַא טגָאמרַאפ טָאה רע .טקנוּפדנַאטש ןשידנוב

 ןטַארעּפער ןטלַאהעג רע טָאה טייצ וצ טייצ ןופ .ךעלדנעטשרַאפ ןוא ךעלכַאז

 רענדער סלַא ןטערטעגסױרַא זיא רעדָא ןליוּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא

 ,טנדרָאעגנייא ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד סָאװ ,ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא

 ןיא ןעוו ,הלהב רעד זיב ,1929 רעבמעטּפעס זיב ןעגנַאגעג סע זיא יױזַא

 : הרושב ערעטצניפ יד ןגָארטעגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה ךעלטעטש ןוא טעטש יד

 רעד ןיא ןפָאלטנַא ןוא ץלַא ןזָאלעגרעביא טָאה ןעמ *!טייג שטייד רעד;

 ,ןיירַא טלעוו

2 
 26 א

 סָאװ ,יד רַאפ ןעמייה יד ןזָאלרַאפ סָאד ןעוועג זיא שיגַארט רעדנוזַאב

 ןופ ןבירשעג טָאה קרַאמיינ .רעדניק ןוא בייוו ןָא טלעוו רעד ןיא קעװַא ןענייז
 ,ןגָארטעצ לעוװעג זיא רע .ענליוו ןייק ןעמוק ןלָאז ייז ,החּפשמ ןייז וצ ענליוו

 ןוא געט יד טנכערעג טָאה רע .ןסַאג רענליוו יד רעביא ןפָאלעג רעדליוװ ַא

 רַאפרעד .ןעמוקעג טשינ ןענייז ייז רעבָא ,ןעמוקנָא ןפרַאד ייז ןעוו ןעהעש
 .ץענערג יד רעבירַא טשינ ןענייז רעדניק יד זַא ,לווירב ַא ןעמוקעגנָא זיא
 םעדייא רעד ,רעטכעט 2 ,ןוז א ,יורפ יד .ןבירטעגקירוצ ייז ןבָאה ןשטייד יד
 ,םישודק עלַא ןופ לרוג םעד טלייטעג רעטעּפש ןבָאה לקינייא ןַא ןוא

 רע ואוו עדַאנַאק ןייק 1941 ןעמוק וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה ןקרַאמיינ

 רָאי 7 טימ רע זיא טרָאד ןופ .ךעלטפַאשלעזעג קיטעט ןרָאװעג דלַאב זיא

 ,סטרעוורַאפ ןיא ןטעברַא ןײירַא זיא רע .עקירעמַא ןייק ןעמוקעג רעטעּפש
 ,קרָאי-וינ ןיא רעטעּפש ןוא גנולײטּפָא רעטיַארטעד רעד ןיא רעירפ

 -ןייא ןופ ןרָאי עכעלנייּפ ןעוועג ןענייז ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד

 ןיא ןבירשעג -- טכילפ ןייז ןָאטעג טָאה רע רעבָא .ןטיײקנַארק ןוא טײקמַאז

 .רעקעוו ןוא טייצ רעזנוא ,סטרעוורָאפ

 -תנידמ ןוא זירַאּפ ןייק עזייר ערעסערג א ןכַאמ וצ ןלַאפעגנייא םיא זיא'ס

 משינ ייז טָאה רע סָאװ ,רעטסעווש יירד ענייז ךיז ןעניפעג זירַאּפ ןיא ,לארשי

 טגנערבעגמוא ןענייז רעדירב 4) .רָאי קיסיירד ןוא סקעז ןעזעג טַאהעג

 רעטפניפ רעד ,המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג

 לארשי:תנידמ ןיא .(דנַאלסור-טעווָאס ןיא ןרָאװעג *ןלַאפרַאפ, זיא רעדורב

 ,ץעלדעש טָאטש ןייז ןופ טניירפ עטלַא ןוא םיבורק עגייז ןַארַאפ ךיוא ןענייז

 נייז ןופ טלייצרעד רימ טָאה רע ןוא הריד ןייז ןיא ןסעזעג םיא טימ ןיב ךיא

 קרַאמיײנ זַא ,טביולגעג בָאה'כ .ןעזעג טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ ןוא םיבורק

 ,גנומיטש רעטקירדעג ןייז ןופ רקיע רעד ןוא תולחמ ײלרעלַא ןופ סױרַא זיא

 בורק .שזילַארַאּפ ןופ קַאטַא ןַא טַאהעג רע טָאה רעטעפש געט עכעלטע
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 -ּפעס 10 םעד ,ןײזטסואווַאב ןָא לָאטיּפש ןיא ןגעלעג רע זיא םישדח יירד

 ןטצעל ןייז טכיוהעגסיוא ,הירַא רבח ,קרַאמיינ בייל דוד טָאה 1960 רעבמעט
 ,םעטָא

 ןַאמשיפ .ה .'

 סעקצַאש-ןיוועל קחצי

 ןברָאטשעג -- דנַאלסור ,קסניווד ןיא 1892 טסוגיױא ןט10 םעד ןריובעג

 ,קרָאי-וינ ןיא 1963 רעבמעצעד ןט15 םעד
 .קיסע ןופ קירבַאפ ַא טַאהעג ןבָאה ,עדיירפ ןוא דוד -- ןרעטלע ענייז

 : "רעד עשידיי ַא ןעמוקַאב טָאה רע
 -כרוד רעטעּפש ןוא רדח ןיא גנואיצ
 סלַא סרוק-עיזַאנמיג א טכַאמעג

 .ןרעטסקע
 ַא ןעוועג זיא (גרָאבענעד) קסניווד

 -לעפַאב עשידיי יד .טָאטש-קירבַאפ
 50 ךרעב טלייצעג טָאה גנורעק
 -עג ןטרָאד זיא'ס .,תושפנ טנזיוט

 -קירבַאפ רעשידיי רעסיורג א ןעוו

 טריפעגנָא זיא סָאװ ,טַאירַאטעלַארּפ

 -רַא ןשידיי םעניײמעגלַא ןופ ןרָאװעג

 ןעועג זיא קסניווד .דנוב-רעטעב
 עשימָאנָאקע יד טימ טמירַאב
 -סנָאמעד עשיטילַאּפ ןוא ןקיירטש

 ןוא ײַצילָאּפ טימ ןסױטשנעמַאזצ ןוא .ָא .ב רעשידנוב רעד טימ ,סעיצַארט

 -לַארטנעצ ןשידנוב ןופ ץנעדיזער יד ןעוועג קסניווד זיא טייצ ַא .רעטילימ
 ןיהַא ןעמוק ןגעלפ דנַאל ןצנַאג ןיפ רעוט עשידנוב ליפ ןוא טעטימָאק

 ןעמוקעגרָאפ ןענייז טרָאד .ןעגנוזייונָא ןעמענ ןוא ןטכירַאב ןבעגוצּפָא

 עט6 יד ייז ןשיוװצ ,דנוב ןופ ןצנערעפנָאק ןוא ןעגנוטַארַאב עקיטכיוו עקינייא
 עיצולָאװער רעדנעלסור עטשרע יד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ דלַאב ,ץנערעפנָאק

 ,1905 ןיא

 ןוא .גנוגעװַאב-סקלָאפ עסיורג ַא ןעװעג דנוב רעד זיא קסניווד ןיא

 -ָאװער עצנַאג יד ןעוו ,עיצקאער רעד ןופ ןרָאי יד ןעמוקעג ןענייז'ס תעב

 ןלַאפעג לענש זיא עירעּפמיא רעדנעלסור רעד ןיא גנוגעװַאב ערענָאיצול

 דנוב רעד טָאה קרַאטש וצ .ןדנואוושרַאפ ץלַא טשינ ךָאד קסניווד ןיא זיא

 יקַאער רעשירַאצ רעד ןיופ טניוו-םערוטש רעד זַא ,ןעלצרָאװ ןגָאלשעג טרָאד

 ןבילבעג קידנעטש ןעניי'ס .ןביײרטרַאפ ןצנַאגניא ןענעק םיא לָאז עיצ
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 -וצ ייז וצ זיא ןיועל קחצי .עקידשפנ:תריסמ ןוא עיירטעג סעּפורג
 ,ןענַאטשעג

 דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעלַאגעלמוא רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה רע
 ןבעגעגּפָא ןרעטסקע ןַא יו רע טָאה 1913 ןיא ,1912 רָאי ןיא קסניווד ןיא
 -סיוא ןכיגניא זיא'ס .קסבעטיוו ןיא עיזַאנמיג ןסַאלק 8 ףיוא סנעמַאזקע
 ןיא ןעניד קעװַא רע זיא 1915 ןיא ןוא המחלמ-טלעוו עטשרע יד ןכָארבעג
 עיצולָאװער רעדנעלסור עטייווצ יד ןעמוקעג זיא'ס .ײמרַא רעשיסור רעד
 -נײרַא ךיז טָאה רע .טָאטש-םייה ןייז ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןוא (1917)
 םיא זיא טָאטש ןיא ןביילב גנַאל .טעברַא רעשידנוב רעד ןיא ןפרָאװעג
 ןבָאה ,קסניווד ןעמונרַאפ טַאהעג ןבָאה סָאװ ,ןשטייד יד .טרעשַאב ןעוועג טשינ

 -קעװַא רעטעּפש ןוא עמרוט ןיא ןטלַאהעג ,טריטסערַא 1918 יַאמ ןיא םיא
 -עגקירוצ זיא רע ןעוו .גרעבלעוואה רעגַאל-ןעגנַאפעג ןשטייד ןיא טקישעג

 -יור רעד ןיא טריזיליבָאמ םיא ןעמ טָאה ,המחלמ רעד ןופ ףוס ןכָאנ ןעמוק

 רע טָאה 1920 ןיא טשרע .טָאטש יד ןעמונרַאפ טַאהעג טָאה סָאװ ,ײמרַא רעט
 רע : טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג רעטיירב ַא רַאּפ טייקכעלגעמ ַא ןעמוקַאב

 "טאל ןופ רעטלַאװרַאפ ,הליהק רעשידיי רעקסניווד ןופ רַאטערקעס ןעוועג זיא

 ,טַאר-טָאטש רעקסניווד ןופ ןַאמטַאר ןוא עסַאק-ןקנַארק רעילאג

 ,דנַאלטעל ןקיגנעהּפָאמוא ןיא ןעוועג ןיוש זיא סָאד
 "ןיוועל קחצי יו טָא .קסניווד טָאטש עטלַא יד ןעוועג טינ ןיוש זיא סע

 :ןעגנוגנידַאב עיינ יד ןיא דנוב ןופ טייקיטעט יד ןבירשַאב טָאה סעקצַאש

 ,טנָארפ-המחלמ ןופ רעייפ ןיא ןענַאטשעג רָאי ףניפ רעביא זיא קסניווד}
 עקילָאמַא יד ןופ .ןטעלעקס-ןשטנעמ טימ ,טעלעקס ַא טָאטש ַא זיא ןבילבעג

 טָאה ןעמ .טנזיוט ריפ-יירד ַא ןבילבעג זיא תושפנ עשידיי טנזיוט 50 ךרע ןַא
 ,תוקפס עסיורג ןעװעג ןענייז סע; ..."יינ סָאד ןופ ןבייהנָא טפרַאדעג ץלַא
 שטעשטומעגסיוא ,םילכ-ירבש ,טינ יאדוװַא -- רעטעברַא ,ןשטנעמ ןייק ָאטינ
 ךעלטשער זיולב ןעייטש'ס .ָאטשינ ןענייז םינינב ןייק וליפַא,... ."ןשטנעמ
 -ןגיוא ענענורעגסיוא יװ ,ןביוש טָאטשנָא רעכעל ענעּפָא טימ ,סעדייבעג ןופ
 ."רעכעל

 -על ןיא טַאטוּפעד רעשידנוב רעקידרעטעּפש רעד) לעזיימ חנ .רד רעבָא
 1941 ינוי ןיא טכַאמ רעשיטעווָאס רעד ךרוד טריטסעדַא --- טנעמַאלרַאּפ ןשיט
 רעגָאל-עגרָאטַאק ןשיטעוװָאס ַא ןיא 1956 םורַא ןברָאטשעג ןוא דנַאלטעל ןיא
 תוקפס יד ןעמוקעגייב ןענייז סעקצַאש-ןיוועל ןוא (ןָאיַאר-ןופצ ןרַאלָאּפ ןיא
 ערעדנַא ןיא ךיוא דלַאב ןוא קסניווד ןיא ןרָאװעג טײנַאב זיא דנוב רעד ןוא
 זיא קסניוװד ןיא .(דנַאלטעל ןופ ץניוװָארּפ-חרזמ יד) עילאגטאל ןופ טעטש
 -ָאינוי-דיערט ,רעשיטילָאּפ רעד רָאג ןופ רָאטָאמ רעד ןעוועג ןיוועל קחצי
 רעציזרָאפ ןעועג זיא רע .דנוב ןופ טייקיטעט רעלערוטלוק ןוא רעשיטסיג
 ךיוא זיא רע ,עילַאגטַאל ןיא גנוקינייארַאפ רעשיטסינָאינוי-דיערט רעד ןופ
 טָאה רע .דנַאלטעל ץנַאג ןיא דנוב ןופ ָארויב-לַארטנעצ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג
 ןופ ןוא דנוב ןופ סענובירט עלַא ףיוא ,שיסור ןוא שידיי ןיא ,טדערעג
 -רעד סיורג טַאהעג סנטסיימ ןוא ,עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשידנעלטעל רעד
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 -דָארג ,טייקכעלמיטסקלָאפ ןייז טימ םלוע םייב ןעמונעגסיוא טָאה רע .גלָאפ

 ,רעוט ןשיטילָאּפ ַא ןעזעג םיא ןיא טָאה ןעמ .טײקיצרַאהנפָא ןוא טייקיניל

 ןגייא ןייז ןוא ןקידיירּפ ןייז ןשיװצ ןָאסינוא ןעגנערכוצניירַא טבערטש סָאװ

 .ןבעל

 "ייצ עשידיי ןיא ןוא עשיסור ןיא ןבירשעג טּפָא טָאה סעקצַאש-ןיוועל

 רעד ןיא ןעוװעג סע זיא 1912 ןיא .דנַאלטעל ןיא רעטעלבנכָאװ ןוא ןעגנוט

 טַאלבנכָאװ ןשיסור םעד ןיא ןוא ָאכע עיַאקסניוד גנוטייצ-גָאט רעשיסור

 "כָאװ עשיסור יד טריגַאדער רָאי 8 רע טָאה רעטעּפש ,ןזישעז ַאיַאקסניווד

 עשיטַארקָאמעדילַאיצַאס עשידנעלטעל יד סָאװ ,לסימ ַאיַאקסלַאגטַאל גנוטייצ

 ךיוא ןבירשעג רע טָאה 1921 טניז .קסניווד ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה ײטרַאּפ

 ,ךעלריטַאנ ,ןוא ןגרָאמירפ ןוא קלָאפ סָאד ןעגנוטייצ-גָאט עשידיי רעגיר ןיא

 טקישעג ךיוא טָאה רע .דנוב ןשידנעלטעל ןופ סעבַאגסיױא רעגיר עלַא ןיא

 ןַאגרָא-לַארטנעצ ,גנוטייצ-סקלָאפ רעװעשרַאװ רעד ןיא סעיצנעדנַאּפסערַאק

 ,ןלױּפ ןיא דנוב ןופ

 ,1934 ןיא ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא טעטיױװיטקַא טשיגרענע סניוועל

 -יטסילַאיצָאס רערָאג רעד וצ ףוס א טכַאמעג טָאה שטוּפ-סינַאמלוא רעד ןעוו

 זיא סעקצַאש-ןיוועל קחצי .דנַאל ןיא טייקיטעט רעשיטַארקָאמעד ןוא רעש

 "עג טריטסערַא ,רעוט ןוא רעריפ עשיטסילַאיצָאס ערעדנַא עלַא יו ,טלָאמעד

 טייצ רָאי ַא בורק ןעוועג זיא ןוא גנוריגער רעשיטסישַאפ רעד ךרוד ןרָאװ

 .עװַאביל ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ןוא עמרוט ןיא

 טימ גנודניברַאפ ןיא טלעטשעג ךיז רע טָאה ,ןרָאװעג יירפ זיא רע ןעוו

 ןעגנולעג םיא זיא 1936 ןיא ןוא קרָאי-וינ ןיא םירבח עשיטסילַאיצַאס יד

 הוח בייוו ןייז) עילימַאפ ןייז זיא 1927 ןיא .עקירעמַא ןייק ןעמוקוצרעבירַא

 "וינ ןייק ןעמוקעגרעבירַא ךיוא (קרַאמ ןוא יטָארָאד -- רעדניק ייווצ ןוא

 םעד ןופ רַאטערקעס-טּפױה רעד ןרָאװעג סעקצַאש-ןיוועל זיא 1928 ןיא ,קרָאי

 ןַאגרָא ןייז ןופ רָאטקַאדער ןוא עקירעמַא ןיא דנַאברַאפ ןשיטסילַאיצַאס ןשידיי

 .רעקעוו רעד

 ןיא רעדור םייב ןענַאטשעג זיא סעקצַאש-ןיוװעל סָאװ ,רָאי 25 יד ןיא

 -ירעט יד ןטינשעגכרוד לָאמ ךס ַא רע טָאה ,דנַאברַאפ ןשיטסילַאיצָאס ןשידיי

 ןוא טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ עירָאט

 "עג ןשיטסילַאיצָאס םעד ןוא טרָאװ עשיטסילַאיצָאס סָאד ןגָארטעג םוטעמוא

 -ַאיצָאס םעד ןוא סעיצָאמע עשיטסילַאיצָאס יד טקעװעג טָאה רע .קנַאד

 עטלַא יד ןופ ךָאנ םירבח) ?סרעמייט דלָא; יד ייב ןייזטסואווַאב ןשיטסיל

 ,(ןטייצ

 -ירעמַא ןיא דנוב םעד טימ ןדנַאנַארעדיװ טַאהעג טָאה סעקצַאש ןיוועל

 "יא ןייז ןיא ,רע זיא טסידנוב ַא רעבָא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ עק

 סלַאפנדעי זיא רע .ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב ןבילבעג ,גנולעטשנייא רעשיאעד

 -ייט דלָא; עכנַאמ וצ יװ ,ןטסידנוב "עדמערפ, יד וצ רעטנענ ליפ ןענַאטשעג

 טפַאשרענגעק ןייז .דנַאברַאפ ןזעיטסילַאיצַאס ןשידיי םענעגייא ןייז ןופ "סרעמ
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 רענעלק טינ םיא ייב זיא םזיניוװָאש ןשידיי םוצ ןוא םזילַאקירעלק ןשידיי םוצ

 ,לָאמַא קסניווד ןיא יװ ,ןרָאװעג

 ןשידיי ןרַאפ יו רענַאקירעמַא ןרַאפ טערעטניא ןפיט ַא טַאהעג טָאה רע

 -ירעמַא ןקיליב ןופ געוו ןטכייל ןפיוא טזָאלעג טשינ רעבָא ךיז טָאה רע ,ןבעל

 ,טסידנוב ַא ,טסילַאיצָאס ַא ןבילבעג זיא רע .םזילַאנָאיצַאנ ןשידיי ןוא םזינַאק

 ןענעק לָאז'מ ידכ ,ןגָאװ ןופ שזַאגַאב ןשיאעדיא ןפרַאװּפָארַא ןופ רענגעק ַא

 יד וצ ייוטעג ,שרעדנַא ןייז וצ טומ םעד טַאהעג טָאה רע .ןרָאפ רעטכייל

 ןופ הקושת רעקרַאטש רעד בילוצ טגָאטייװעג טָאה רע ,ןלַאעדיא ענעגייא

 רע רעכלעוו ןיא ,הביבס רעד ןיא "?עדָאמ/ ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,ײרעלסַאּפוצ

 טניימ גנוגעװַאב ַא ןרעסַאװרַאפ זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע .קיטעט ןעוועג זיא

 ענייז זיולב טשינ ןטלַאהוצנייא ןזיוװַאב רע טָאה רעבירעד ,רעכַאוװש ןכַאמ יז

 ,טנעמַארעּפמעט ןגנוי ןוא ליטס ןרעדנוזַאב ןייז ךיוא רָאנ ,ןעיידיא

 ןעיובוצפיוא ןזיװַאב סעקצַאשיןיװעל טָאה הוח יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ

 -נײרַא ענייז רַאפ ןוא החּפשמ רענעגייא רעד רַאפ םייח ַא .קרָאי-וינ ןיא םייה ַא

 -ַאװ ןוא טייקכעלרע ,תוטשּפ ןופ םייה ַא .טניירפ עשיטסילַאיצָאס עקידנעמוק

 ,טייקמער

 רענליוו .א

 רעלעה רזעילא

 רעד ואוו .עװַאביל טָאטש-טרָאּפ רעשידנעלרוק רעד ןופ טמַאטשעג

 -נעלרוק רעד ןיא בר ןעוועג רעטָאפ רעד זיא רעירפ) בר ןעוועג זיא רעטָאפ

 ןעמוקַאב ןוא םירדח ןיא טנרעלעג טָאה רזעילא .(טָאּפנעזַאה טָאטש רעשיד

 ,גנואיצרעד עשידיײ-לענָאיצידַארט ַא {

 וצ ןעמונעג ךיז רע טָאה רעטעּפש

 טקידנעעג ןוא גנודליב רעכעלטלעוו

 ןכָאנ .עווַאביל ןיא לוש-לַאער יד

 טָאה ,עיזַאנמיג-לַאער יד ןקידנערַאֿפ

 םוקינכעטילָאּפ ןיא טרידוטש רע

 .עגיר ןיא

 ךיז רע טָאה רעליש סלַא ךָאנ

 -קַא קרַאטש .דנוב ןטימ ןטפָאהַאב

 תעב ןעוועג רעלעה רזעילא זיא וויט

 -עג ערענָאיצולַאװער עשימרוטש יד

 טָאה רע .1905 רָאי ןיא ןשינעעש

 -ייז סָאװ ,יד וצ טרעהעג טלָאמעד

 -ַארד יד זופ שארב ןענַאטשעג ןענ

 םעד טימ טעברַאעגטימ טנָאנ טָאה ןוא טנַאק ןשיטלַאב ןיא ןפמַאק עשיטַאמ
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 רעטסרעלוּפָאּפ רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,יקסנַאװעלק ןועמש רעוט ןשידנוב

 .ןָאיַאר ןשיטלַאב ןיא רעריפ רערענָאיצולָאװער
 ןעגנַאגרעד ןשינעעשעג ערענָאיצולָאװער יד ןענייז ןָאיַאר ןשיטלַאב ןיא

 -ַאגרָא עשיטסילַאיצָאס יד ןבָאה טעטש לָאצ ַא ןיא .טקנוּפ ןטסכעה רעייז וצ
 טכַאמ יד ןעמונעגרעביא ,ןענַאגרָא-טכַאמ עשירַאצ יד ןבירטרַאפ סעיצַאזינ

 רעד ןרָאװעג זיא רעלעה רזעילא .,ןקילבוּפער עקיטרָא טרימַאלקָארּפ ןוא

 ןעגנידלָאג טָאטש רעשידנעלרוק רעד ןיא קילבוּפער רעד ןופ רעריפ
 עצנַאג ַא טקישעג טָאה גנוריגער יד .טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה סָאד

 -ירעטילימ יד .ןָאיאר ןשיטלַאב ןיא עיצולָאװער יד ןקירדרעטנוא וצ ײמרַא
 ןוא ףָארטש-טיױט ,ןעגנודניצרעטנוא טימ ןבָאה סעיצידעּפסקע-ףָארטש עש

 ,ןרעלעה .גנוגעװַאב ערענָאיצולָאװער יד טקירדרעטנוא ןעגנוסישרעד-ןסַאמ

 ןפיױלטנַא וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה ,ףָארטש-טיוט טָארדעג טָאה'ס ןעמעוו

 ןקידנערַאפ (דנַאלשטייד) עורסלרַאק ןייק ןרָאפעג רע זיא 1906 ןיא
 טריטסיזקע ןרָאי ייר ַא ןיוש טָאה טרָאד .םוקינכעטילָאּפ ןיא םוידוטש ןייז

 רעלעה .ריא ןיא קיטעט ןרָאװעג זיא רע ןוא עּפורג-ןטנעדוטס עשידנוב ַא

 טלָאמעד ןוא 1909 ןיא רעינישזניא סלַא םוידוטש ןייז טקידנערַאפ טָאה
 .רד עקטסידנוב רעד טימ טַאהעג הנותח טָאה רע .עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז
 .(דנַאב רעטייווצ ,ןטסידנוב תורוד ןיא ריא ןגעוו) עדיורב ענַא

 טנפעעג רע טָאה עדלָאג רעדנַאסקעלַא רעוט ןשידנוב םעד טימ ןעמַאזוצ
 ןעוו ,טייצ יד ןעוװעג זיא סָאד .ןלַאירעטַאמ עשירטקעלע ןופ קירבַאפ ַא

 ןוא רעלעה ,ןדיי ןגעק גנוגעװַאב -טָאקיַאב עקרַאטש ַא ןעוועג זיא ןליוּפ ןיא

 עשידיי ןקיטפעשַאב וצ ךיוא עבַאגפיוא ןַא רַאפ טלעטשעג ךיז ןבָאה עדלָאג

 ןטקילפנָאק עברַאה ןייטשוצסיוא טַאהעג ייז ןבָאה ןדָאב םעד ףיוא .רעטעברַא
 ,רעטעברַא עשיליוּפ טימ

 ןיא גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןיא קיטעט ןרָאװעג זיא רעלעה רזעילא
 רעטרעפ רעד וצ עינַאּפמַאק:-לָאװ רעד ןיא ןעמונעג לײטנָא טָאה רע .עשרַאװ
 ,טפַאשלעזעג רעשירַארעטיל-שידיי רעד ןיא קיטעט ןעוועג זיא ,עמוד-הכולמ

 ןיא .ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא טפַאשלעזעג רעד ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא

 רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא ןעוועג ךיוא רע זיא 1914 -- 1912 ןרָאי יד
 ,גנורעכיזרַאפ-רעטעברַא רַאפ עינַאּפמַאק

 רעשטייד רעד רעטנוא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא

 -יירב ַא) וויטקעלָאק ןשידנוב ןופ דילגטימ ַא ןעוועג רעלעה זיא ,עיצַאּפוקָא

 -רעלוּפָאּפ ןטלַאהעג טָאה ,(עשרַאװ ןיא סעּפורג עשידנוב יד ןופ טעטימָאק רעט

 ןפמעקַאב וצ טפַאשלעזעגירעטעברַא רעד ןיא סעיצקעל עכעלטּפַאשנסיװ
 (סירַא .ב םינָאדװעסּפ ןרעטנוא) טכעלטנפערַאפ ןוא םזיטעבַאפלַאנַא םעד

 יד טָאה 1917 לירּפַא ןיא .ןעגַארפ-סנעבעל טַאלבנכָאװ ןשידנוב ןיא ןעלקיטרַא
 ענעעזעגנָא עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ טריטסערַא םיא טכַאמ:עיצַאּפוקָא עשטייד

 -ןעגנַאפעג עשטייד ייא טגנערברַאפ רע טָאה גנַאל םישדח .רעוט עשידנוב
 .ןרעגַאל

 -נָא רעלעה רזעילא טָאה ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא
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 טשרָאפעג טָאה סָאװ ,טניַאשזד םייב עיסימָאק רעלעיצעּפס רעד טימ טריפעג
 -סיוא רעד ןופ ןטַאטלוזער יד ,ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל עשימָאנָאקע יד

 ןעמָאנ ןרעטנוא רעדנעב 8 ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענייז גנושרָאפ
 ,1923 -- 1922 ןענישרעד ,ןליוּפ ןיא ןעגנומענרעטנוא עלעירטסודניא עשעידיא

 טעברַא רעשיטסיטַאטס-ךעלטפַאשנסיװ רעד ןופ רעריפנָא רעשיטקַאפ רעד)

 .(יקסוָאּפיל היעשי .רד רעוט רעשידנוב רעד ןעוועג זיא

 ,רָאי 49 ןופ רעטלע ןיא ןברָאטשעג זיא רעלעה רזעילא רעינישזניא

 .עשרַאװ ןיא ,1924 יַאמ 29 םעד

 רעשידיי רעײנ רעד ןופ ןָאקיסקעל .עשראװ ,1934 ינוי 1 ,גנוטייציסקלַאפ עײנ ;.ב

 -- טָאּפנעזַאה) טרָאּפעּפאר .ה ןופ עיצַאמרָאפניא ,1960 קרָאיוינ ,דנַאב רעטירד ,רוטַארעטיל

 ,(קרָאיוינ --- עװַאביל

 ה .ש י

0 

 רעכַאמרעדולּפ ןושרג

 ןופ גנואײטשטנַא רעד ךָאנ ןוא גירק-טלעוו ןטשרע ןופ ןרָאי יד ןיא

 ןוא רעטעברַא עשידיי ןבָאה ,קילנוּפער רעשיליוּפ רעקיגנעהּפָאמוא רעד

 ןוא ןלוש-סקלָאפ רעקילטנעצ ןוא רעקילטנעצ טיובעגפיוא ןשטנעמ-סקלָאּפ

 "עג ןבָאה סָאװ ,סרעטנעצ-רעדניק

 .שידי ףױא טעברַא רעייז טריפ

 וצ טייקיטיונ יד ןרָאװעג ףייר זיא'ס

 -סגנואיצרעד עלַא יד ןקינייארַאפ

 עלַאקָאל ערעייז ןוא ןטלַאטשנַא

 -רִא רעלַארטנעצ ןייא ןיא סרעוט

 -נָא ייז טימ לָאז סָאװ ,עיצַאזינַאג

 -נַאניפ ,שיגָאגַאדעּפ ,שיטילָאּפ ןריפ

 םעד וצ .לענָאיצַאזינַאגרָא ןוא לעיצ
 -רַאװ ןיא ןרָאװעג ןפורעג זיא קעווצ

 -נעמַאזוצ-דנַאל רעטשרע רעד עש

 ןט15 םעד ןוא ,ןלוש עלַא ןופ רָאפ

 יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1921 ינוי

 ,רָאפנעמַאזוצ ןופ גנונפע עכעלרעייפ

 רעד ןיא ןזעוו-לוש ןופ ןַארעטעװ רעד טָאה רָאפנעמַאװצ םעד טנפעעג

 רערעל הנחמ רעסיורג רעד ןופ ,רעכַאמרעדולּפ ןושרג --- ךַארּפש רעשידיי

 יג זיא ,טייהנגעלעג רעד ייב טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,רעוט-לוש ןוא

 טריזילָאבמיס תמאב טָאה סָאװ רעד ,רעטסנפורַאב רעד ןעוועג רעכַאמרעדולּפ

 -עגּפָא רע טָאה עדער-סגנונעפע ןייז ןיא .גנוגעװַאב-לוש ענענַאטשטנַא-יינ יד

 "ומ רעד ןיא לוש ַא ןופ עיידיא יד סָאװ ,סעצָארּפ ןשירָאטסיה םעד טצַאש
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 ןופ סעדַאקעד ייווצ יד רַאפ טכַאמעגכרוד טָאה דניק ןשידיי ןופ ךַארּפשרעט

 ןסטַאמ עקידנטעברַא עשידיי יד סָאװ ,לָאר יד ןוא טרעדנוהרָאי ןקיטנייה

 "מוא יד ףיוא קידנקוק טשינ; ,גנוגעװַאב רעקיזָאד רעד ןיא טליּפשעג ןבָאה

 ,עטרעטילּפשעצ ,טגָאזעג רע טָאה ,המחלמ-טלעוו רעד ןופ תורצ ערעייהעג

 תוכולמ ענעדישרַאפ ןשיוצ טלקערבעצ ןוא ןסירעצ ,ןטָארטעצ ןוא ןכָארבעצ

 ַא ןגָאלשעגכרוד גנוגעוװַאב-רוטלוק עשידיי יד ךָאד ךיז טָאה ,רעדנעל ןוא

 -רוב יד סָאװ טייצ רעד ןיא ,ןכַאש וצ ןוא ןעיוב וצ ןזיװַאב ןבָאה רימ; ..."געוו

 ןוא עיּפָארטנַאליפ ףיוא רָאנ קיאעפ ןעוועג לַאפ ןטסעב ןיא זיא עיזַאושז

 טימ ןעגנַאגעג ןענייז רימ .טייקיטעט:רוטלוק רעזנוא טכַאלעגסיוא טָאה

 ןופ בוט-םוי םעד ,בוט-םוי ןקיטנייה םוצ ןעמוקעג ןענייז ןוא געוו רעזנוא

 ןענייז ,ןעלטימ עלעירעטַאמ יד ןופ טייקרעכיזמוא רעצנַאג רעד ייב .ןוחצנ

 ןענייז רימ ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןרָאװעג טלצרָאװעגנײא טסעפ ןיוש רימ

 -נזיוט רעקילטנעצ ןיוש ךיז ןענרעל זנוא ייב ,תומכ ןיא רָאנ טשינ ,טפַארק ַא

 ."רעדניק עשידיי רעט

 -געמַאזצ ןופ רענעלּפ יד טיירגעג ןעמ טָאה רָאי עכעלטע ןופ ךשמב

 זיא גנודנירג ריא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא-לוש רעלַארטנעצ רעד ןופ ןוא רָאפ

 ןיא ןוא 1920 לייּפַא ןיא ,1919 רעבָאטקָא ןיא .ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ טרָאד

 ןבָאה סָאװ ,ןעגנוטַארַאב-דנַאל עשרַאװ ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז 1921 לירּפַא

 םעד טנכייצעגנָא ןוא ןעמעלבָארּפ-לוש עלעוטקַא יד טימ טקיטפעשַאב ךיז

 עיצַאזינַאגרָא-לוש רעלַארטנעצ רעטרינַאלּפ רעד ןופ טייקיטעט ןוא םַארגָארּפ

 ןעגנוטַארַאב עלַא יד ןיא .רָאפנעמַאזוצ םנופ םויה-ר"דס םעד ךיוא יו ,(ָאשיצ)

 -ַאװצ ןפיוא .טקילײטַאב וויטקַא ןוא דנזעװנָא ןעוועג רעכַאמרעדולּפ .ג זיא

 ןטנערעפער ןוא רענדער-טּפיוה יד ןשיוװצ ןעוועג רע זיא אפוג רָאפנעמ

 -ער-1905 רעד ןופ ןרָאי יד ןופ ךָאנ ךיז טיצ טעטירָאטיױא ןוא סוחי ןייז

 ןרָאװעג זיא "ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא לוש ַא; גנוזָאל יד ןעוו ,עיצולָאװ
 ןוא עיצַאטיגַא רעד ןיא ץַאלּפ םענעעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ ןוא רעלוּפָאּפ

 ןעמוקעגרָאפ ענליוו ןיא זיא 1907 חסּפ .דנוב ןופ ןטירטסױרַא עשיטילָאּפ

 -נָא 65 ןופ .ץנערעפנָאק-רערעל עכעלטלעוו-שידיי עטשרע יד (לַאגעלמוא)

 ןעוועג זיא עטצעל יד ןשיװצ ןוא --- ןטסידנוב ןעוועג 44 ןענייז רעמענלייט

 ,ּפ .ג .רערעל ַא ןעוועג ךַאפ ןופ עקַאט זיא סָאװ ,רעכַאמרעדולּפ .ג ןעזעגנָא

 ןעו .סרעגָאז טרָאװ עריא ןופ רענייא ןעוועג ץנערעפנָאק רעד ףיוא זיא

 ןופ גנולײטּפָא ןַא טעדנירגעג ענליוו ןיא טרעוו רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ

 רענייא רעכַאמרעדולּפ .ג זיא (עַּפָא הלכשה יציפמ הרבח רעטנַאקַאב רעד

 -דנַאל ַא ךעלרעי ןפור ןָא טבייה *עּפָא? ןעוו ןוא .סרעוט עטסוויטקַא עריא ןופ

 ,סרעוט-לוש ןוא רערעל ,ןלוש עריא עלַא ןופ (ןעגנוטַארַאב) רָאפנעמַאזוצ

 ,רָאפנעמַאזוצ ןדעי ףיוא טעמכ ענליוו ןופ טַאגעלעד ַא רעכַאמרעדולּפ .ג זיא

 ןקרַאטש ַא טכַאמעג רעכַאמרעדולּפ טָאה 1912 ןופ גנוטַארַאב דעד ףיוא

 יד ןופ ףירגנָא םעד ןגעוו גנולייצרעד ןייז טימ ןטַאגעלעד יד ףיוא קורדנייא

 ץענ ַא ןלעטשפיוא רעייז טימ ,ןזעוו-לוש ןפיוא סרטוט עלַאקירעלק רענליוו

 -ער-גנערטש ןיא טריפעג ,םירדח עשיּפָארטנַאליפ-ךעלטּפַאשלעזעג עיינ ןופ
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 יד טרישזעטָארּפ טָאה עיצַארטסינימדַא עקיטרָא יד .רעטקַארַאכ ןזעיגיל

 -טלעוו-שידיי יד ןגעק רעועג קיטכעמ ַא ייז ןיא ןעזעג ןוא םירדח עקיזָאד

 ךיוא .ןדָאב רענליוו ןפיוא ןקיטסעפרַאפ ןעמונעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןלוש עכעל

 ןופ דילגטימ ַא יװ ליײטנָא ןעמונעג .ּפ .ג טָאה 1913 ןיא גנוטַארַאב רעד ףיוא

 .עיצקַארפ רעשידנוב רעד

 זיא דָאירעּפ םענעי ןיא .ּפ .ג ןופ ןטסנידרַאפ עטסערג יד ןופ רענייא

 -רעד רַאפ לוש-טנווָא רעטמירַאב רעד ןיא טעברַאטימ עוויטקַא ןייז ןעוועג

 רעשידיי רעד ףיוא לוש עטשרע יד ןעוועג שיטקַאפ זיא סָאד --- ענעסקַאוו

 .עטכישעג ,קיטַאמַארג ,רוטַארעטיל רעשידיי ןופ םידומיל יד טימ ,ךַארּפש

 ןופ רטנעצ ַא ןוא ,רעטעברַא עשידיי יד רַאפ םייה-רוטלוק ַא ןעוועג זיא סָאד

 ןעועג זיא .ּפ .ג .גנוטלַאװרַאפ-טסבלעז ןוא גנואיצרעד רעכעלטפַאשלעזעג

 1911 ןיא ןעװ ןוא ,לוש-טנוװָא רעד ןופ טַאר ןשיגָאגַאדעּפ ןיא דילגטימ ַא

 -סערכ עשירַארעטיל עסיורג עטשרע יד טַאר רעשינַאנַאדעּפ רעד סױרַא טיג

 עבַאגסױא רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןופ דילגטימ ַא .ּפ .ג זיא ,עיטַאמָאט

 .(.ַא .א ןיגלָא ,ונל טימ ןעמַאזוצ)

 ןיא ןענעפע וצ שינעבױלרעד ַא ןעמוקַאב וצ ןייא ךיז טיג 1912 ןיא

 טריפ יז ןוא טוג רעייז ךיז טלקיװטנַא יז ,לוש-לדיימ ענרעדָאמ ַא ענליוו

 ןופ ןעמָאנ םעד טמוקַאב לוש יד .ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ דומיל םעד ןייא

 ןוא רערעל-שידיי רעד זיא .ּפ .ג ןוא ,ןײטשרעּפוק הרובד ,רָאטַאיציניא ריא

 ףוס ןזיב טײטש רע רעכלעוו ייב ,לוש רעד ןופ רעטלַאװרַאפ רעשיטקַאפ

 ,ץנעטסיזקע ריא ןופ

 יזיב רעד ענליוו ןיא זיא (1918--1915) עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד תעב

 -עדרָא רעשירַאצ רעד ייב ןרָאװעג טריפעג זיא סָאװ ,ןזעוו-לוש רעקירעהַא

 ייברעד טָאה לָאר עסיורג ַא .שידיי וצ ןעגנַאגעגרעביא ,שיסור ףיוא גנונ

 זיא רעכַאמרעדולּפ ןושרג .ןיארַאט-רערעל רענעפַאשעג-יינ רעד טליּפשעג

 ַא טריזינַאגרָא טָאה רע ,ןייארַאפ ןופ רעציזרָאפ סלַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא

 לוש-שידיי רעד ןופ םַארגָארּפ םעד טיירגעגוצ ןבָאה סָאװ ,סעיסימָאק לָאצ

 -רָאָאק רענליוו ןיא ןיירַא ךיוא זיא רע .ןדָאטעמ עשירעיצרעד-ןרעל עריא ןוא

 -טיל ,עשילױּפ -- ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ עקיטרָא יד ןופ טעטימָאק-ריגיד

 עלַאנָאיצַאנ יד ןופ סרעוט-רוטלוק ןוא -לוש ךס ַא טימ .עשיסור-סייוו ,עשיוו

 ָאד זיא טעברַא יד ןוא ,ןדנוברַאפ ךעלנעזרעּפ ןעוועג .ּפ .ג זיא ןטייהרעדנימ

 ןעװ .רעקלעפ עלַא יד ןופ ןלוש-קלָאפ יד תבוטל --- שינָאמרַאה ןעגנַאגעג

 ןרעכַאמרעדולּפ יז טָאה ,ענליוו ןיא טקיטסעפרַאפ ךיז טָאה טכַאמ עשיליוּפ יד

 יד טימ טעברַאעגטימ טָאה רע זַא ,גנוקידלושַאב רעד רעטנוא טריטסערַא

 טייצ ערעגנעל ַא זיא .ּפ ,1920 ,1919 ןיא עיצַאּפוקֶא רעייז תעב ?עטיור

 ןעגנואימַאב ערעווש טסָאקעג טָאה סע ןוא ,הסיפת ןיא טרַאּפשרַאפ ןעוועג

 .ןעיירפַאב וצ םיא סרעוט עכעלטפַאשלעזעג עקיטרָא יד דצמ

 רעד ןוא בַאטשסַאמידנַאל ןיא ָאשיצ יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא'ס ןעוו

 עטיײנַאב טימ .ּפ .ג טָאה ,ענליוו ןיא (.ק ,ב .צ) טעטימָאק גנודליב רעלַארטנעצ

 .טעברַא-רוטלוק ןוא -לוש רעד ןיא ןצרָאװעגנײרַא ךיז תוחוכ



 ,ק .ב .צ ןופ ,גנוטלַאװרַאפ-טּפיױה-ָאשיצ רעד ןופ דילגטימ ןעוועג זיא רע

 -ַאב ןופ ןעמארגָארּפ יד רעביא טעברַאעג טָאה רע .ץייארַאפ-רערעל ןופ ןוא

 -עג עשידיי עיגָאלָאטנַא ןַא טלעטשעגנעמַאזוצ טָאה רע .םידומיל ערעדנוז

 -ייוצ ,1929 עשרַאװ -- לייט רעטשרע) ןרעטסומ עשירַארעטיל ןיא עטכיש

 -קיטרא רעקילטנעצ טכעלטנפערַאפ טָאה רע .,(1940 ענליוו -- לייט רעט

 טייצ עסיוועג ַא טָאה רע ,ןגַארפ עכעלטפַאשלעזעג-שיטילָאּפ רעביא ןעלק

 רערעל ןעוועג זיא רע .לוש עיינ יד לַאנרושז ןשיגָאגַאדעּפ םעד טריגַאדער
 ךיוא ,טרָא ןופ םוקינכעט רענליוו ןיא רוטַארעטיל עשידיי ןוא שידיי ןופ

 -רערעל יד ףיוא טנערעפער רעקידנעטש ןעוועג זיא רע ,רַאנימעס-רערעל ןיא
 ןופ רָאפנעמַאזוצ ןכעלטלעװלַא ןפיוא .,עשרַאװ ןוא ענליוו ןיא ןצנערעפנָאק
 -ייז ןוא ןזעוו-לוש ןגעוו טַארעּפער ןסיורג ַא ןטלַאהעג וע טָאה 1925 ןיא ָאוויי

 .ןעמעלבָארּפ ענ
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 ייב ןעמוקַאב .ּפ ,ג טָאה ,ענליוו ןיא 1876 רעבָאטקָא 15 םעד ןריובעג

 וצ קידנבערטש .גנואיצרעד עשידייילענָאיצידַארט ַא דמלמ םעד רעטָאפ ןייז
 -רערעל רענליוו ןטנַאקַאב ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא ,גנודליב רעקידרעטייוו

 רָאּפ ַא רעבָא .1897 ןיא ןקידנע טלָאזעג ןיוש טָאה רע ןכלעוו ,טוטיטסניא
 -מַאזרַאפ רעלַאגעלמוא ןַא ףיוא טריטסערַא רע טרעוו ןקידנע ןרַאפ םישדח

 יד עמַארד סנַאמטּפוַאה טרַאהרעג טלעטשעגרָאפ טָאה'מ ואוו ,דנוב ןופ גנול
 עגנוי ךס א ןבעגעגסױרַא טָאה טוטיטסניא-רערעל רענליו רעד .רעבעוו

 רעשידנוב רעד ןופ טסניד םוצ טלעטשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטנעגילעטניא

 טריפעג טָאה רע .ייז ןופ רענייא ןעוועג זיא .ּפ .ג .גנוגעװַאב-רעטעברַא
 ,טסידנַאנַאּפָארּפ רעקיטעט ַא ןעוועג זיא רע ,רעטעברַא עשידיי ןופ ךעלזיירק

 רעיינ א רַאפ ןענַאטשעג טנעדוטס רעגנוי רעד זיא ,עמרוט ןופ טײרפַאב
 ַא ןרעו וצ םיורט ןייז ,טוטיטסניא ןופ ןסָאלשעגסיױא זיא רע --- עיצַאוטיס
 טײצ ערעגנעל ַא טרעיױדעג סע .ןרעוװו טכעלקריוורַאפ טינ ןָאק רערעל

 טוטיטסניא ןיא סענעמַאזקע-דנע יד ןבעגוצּפָא טייקכעלגעמ יד םיא טיג'מ זיב

 ,םָאלּפיד-רערעל םעד טמוקַאב רע ןוא

 רענעי וצ ךיז טָאה ָאד .עגיר ןיא זיא ןטסָאּפ-רערעל רעטשרע ןייז
 עשידיי יד ןשיוװצ טעברַא עשידנוב ַא ןעלקיװטנַא ןביוהעגנָא ןיוש טייצ
 זיא רעכלעוו ,ןיגרוב ץרעה טימ ןפָארטעג ָאד ךיז טָאה .פ .ג .רעטעברַא
 רעד ןיא וויטקַא ןעוועג ןענייז עדייב ,טוטיטסניא ןופ דימלת ַא ןעוועג ךיוא
 -רַאװש רעד רעטלַא) טסידנוב-רעטעברַא ןייא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ .גנוגעוװַאב
 ,(1899) עגיר ןיא גנוגעװַאב עשידנוב יד גנַאג ןיא טזָאלעג ייז ןבָאה (רעצ
 -רעד סע יװ .טעטימָאק ןשיטָאטש ןיא דילגטימ ַא ןעוועג זיא רעכַאמרעדולּפ
 -ַאמרעדולּפ ןוא ןיגרוב סע ןענייז ,שטיװָאמַארבַא .ר תונורכז ענייז ןיא טלייצ

 ןוא ןעיידיא עשידנוב יד טימ "טנעקַאב; םיא ןבָאה סָאװ ,יד ןעוועג רעכ
 עטשרע ענייז טכַאמעג טלָאמעד טָאה שטיװָאמַארבַא .ד .טעברַא רעשיטקַארּפ
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 ,ןטסערַא עסיורג עגיר ןיא רָאפ ןעמוק 1902 ןיא רעבָא ,טסידנוב ַא יו טירט

 הסיפת ןיא "ןעגנערברַאפ, טייצ רעגנַאל ַא ךָאנ .טריטסערַא טרעוו .פ .ג ךיוא
 יד .(קסיוליו) ריביס-חרזמ ןטייו ןיא רָאי 5 ףיוא טקישרַאפ רע טרעוו

 םוא ךיז טרעק רע ןוא גנואײרפַאב יד םיא טגנערגב 1905 ןופ עיצולָאװער

 -עג טלָאמעד םיא טָאה דנוב ןופ .ק .צ רעד .,1906 בייהנָא ןיא ענליוו ןייק
 ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא רע .טעברַא-ײטרַאּפ ןריפ וצ קָאטסילַאיב ןייק טקיש
 ןופ טעטימָאק רענליוו ןופ דילגטימ סלַא קיטעט ןעוועג זיא רע ואוו ,ענליוו

 טלעטשעג ןזָאלסױרַא ןכָאנ ןוא טריטסערַא םיא ןעמ טָאה 1908 ןיא .דנוב

 רעד ןיא ןעלקיטרַא טקורדעג 1907-1906 ןיא .החגשה-ייצילָאּפ רעטנוא
 ,עסערּפ רעשידנוב

 טשינ בױא -- טסידנוב רעיײרטעג ַא .פ .ג טביײילברַאפ גנַאל-ןרָאי

 רעד ןיא .שיגָאלָאעדיא ,שיאיידיא רעבָא זיא ,שיאײטרַאּפ-לענָאיצַאזינַאגרָא
 גנוטכיר רעד וצ רעטנענ ןענַאטשעג רע זיא -- ַאשיצ ןוא גנוגעווַאב-לוש

 םייב ןעװ ."ענליו חסונע םוצ ןוא "עיצקַארפ רעקיגנעהּפָאמוא, רעד ןופ
 עשרַאװ ןופ רעוט-לוש יד ןענייז המחלמ-טלעוװ רעטייוצ רעד ןופ בייהנָא

 -מערַאװ ךס ַא יז וצ ןזיװעגסױרַא .ּפ טָאה ,ענליוו ןייק ןרָאװעג לגלוגמ

 ,גנואיצַאב עמיטניא ןוא טייק

 רעד ןופ ןייּפ יד טלײטעג .ּפ .ג טָאה ןדיי רענליוו עלַא טימ ןעמַאזוצ

 ןצנַאג םעד ןכַאמכרוד ןופ טיהרַאפ םיא טָאה לרוג רעד .תוירזכַא רעשטייד

 רעד טָאה 1941 ףוס .גנוטָארסױא-ןדיי ןוא טפַאשרעה-יצַאנ רעד ןופ םונהיג

 -רינַאלּפ עכעלטע יד ןיא ןטעברַא וצ ףיוא רערעל 40 טקיטעטשַאב טַארנדיי

 רעדניק 700 טימ ןלוש 2 ןזיולב ןעוועג ןיוש זיא 1942 ץרעמ ןיא ,ןלוש עט

 'רַאפ רדסכ ךיז טָאה רערעל ןוא רעדניק לָאצ עקיזָאד יד .רערעל 20 ןוא
 ,רערעל יד רַאפ "ןענייש , 10 זיולב טליײטרַאפ טָאה טָארנדיי רעד .טרענעלק

 .ןענייש עכלעזַא ןעמוקַאב וצ קילג סָאד טַאהעג טינ ןבָאה יורפ ןייז טימ ,9פ .ג

 רעבמעווָאנ 12 םעד ןוא ,רעקירעדינ ץלַא ןלַאפעג זיא ,5ּ ןופ טנוזעג סָאד
 טּפעלקעגסױא זיא ָאטעג רענליוו ןופ טנעוו יד ףיוא .ןברָאטשעג רע זיא 2

 רעיורט ןופ ןכייצ סלַא ,.ּפ .ג ןופ טיוט םעד ןגעוו גנודלעמ-רעיורט ַא ןרָאװעג

 ןטמַא עשידיי עלַא ןיא טעברַא יד ןרָאװעג ןסירעגרעכיא 3 זיב 12 ןופ זיא
 ס',ּפ .ג זַא ,קורק ןַאמרעה טנכייצרַאפ *ָאטעג רענליוו ןופ ךובגָאט/, ןייז ןיא
 ןוא יקסמָאטסַאב .ש ןופ םירבק יד ןבעל ךיז טניפעג ןימלע-תיב ןפיוא רבק
 ,ןייטשרעג בקעי

 -ינַאגַאדעּפ ןופ ,דניק ןשידיי םוצ טפַאשביל רעסיורג ןופ לַאװק רעד
 זיא -- ןבעל-רוטלוק עשידיי סָאד ןעיוב ןוויטקַא ןוּפ ,טייקשירעפעש רעש
 ןוא רערעל ןשידיי ַא ןופ רוגיפ עקיטכעמ יד .ףוס ןקירעיורט ַא וצ ןעמוקעג
 -ַארט יד ,קיבייא ףיוא ןרָאװעג טמוטשרַאפ זיא טסילַאיצָאס ןכעלמיטסקלָאפ
 ןייז ןטיגשעגרעטנוא ןבָאה ָאטעג ןיא ןדיי רענליוו ןופ ןעגנובעלרעביא עשיג

 ,טפַארק-סנבעל ןייז ןוא טנוזעג

 ַאזַא טלייצרעד (זירַאּפ ןיא טארבסייו עינָאס) .ּפ .ג ןופ רעטכָאט יד
 ךיז טָאה רע .זירַאּפ ןיא 1987 ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ,רעטָאפ ןטימ דָאזיּפע
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 ןיא ןעוועג טלָאמעד זיא רענעי .שטיװָאמַארבַא .ר טימ לָאמ רָאּפ ַא ןפָארטעג

 ןתעב קרַאמ ןוז ןייז ןופ ןדניוװשרַאפ ןשיגַארט ןבילוצ גנולפייווצרַאפ סיורג
 ,(ןטסינומָאק יד ךרוד טגנערבעגמוא) .עינַאּפש ןיא גירק-רעגריב

 עכעלטע זיא ,ענליוו ןייק ןרעקקירוצ טפרַאדעג ךיז טָאה רעטָאפ רעד ןעוו
 ןפיוא שטיװָאמַארבַא .ר ןפיול וצ ןעמוקעג -- גוצ ןופ ןרָאפּפָא ןרַאפ ןטונימ
 -עגמורַא קרַאטש ךיז ןבָאה ייז .םיִא טימ ןענעגעזעג וצ ךיז ידכ ,לַאזקָאװ

 -ידנרעטישרעד רעד ןיא, ..ןייװעג ַא ןיא סױרַא ןוא טשוקעצ ךיז ,ןעמונ

 ..."לָאמ ןטצעל םוצ רעטָאפ םעד ןעזעג ךיא בָאה ענעצס רעק

 ןַאדזַאק .ש .ח
0 

 רעכַאמרעדולּפ (עטַאלז) עניז

 ,רעכַאמרעדולּפ ןושרג ןופ ןירעטיײלגַאב-סנבעל עקידריוו א ןעוועג זיא יז

 -לדיימ ריא ,ןכעלטפַאשלעזעג ןיא ךיוא רָאנ ןבעל ןטַאוװירּפ ןיא זיולב טשינ

 ןריובעג .הכאלמ-לעב ַא ןופ רעטכָאט ַא ,גרובזניג ןעוועג זיא ןעמָאנ רעש

 ,קסניווד ןיא 1882 ןיא יז זיא ןרָאװעג

 ןיא ןיײרַא יז זיא רָאי קיציַאװצ וצ
 -וטנע ,עיירטעג ַא ןעוועג -- דנוב
 זיא יז .עלטסילַאיצָאס עשיטסַאיז

 ,עלופטנעמַארעּפמעט ַא ןעוועג ללכב

 ןוא עשיגרענע ,עקרַאטש-רעטקַארַאכ

 ייב .טייקכעלנעזרעּפ עקיגנעהּפָאמוא

 קסניווד ןיא טעברא רעשידנוב רעד

 -רעבירַא ןוא טריטכערַא יז טרעוו
 הסיפת רעװקסָאמ רעד ןיא טריפעג
 גנואיירפַאב ריא ךָאנ .?יקריטוב,
 טָאה יז ואוו ,עקירעמַא ןייק יז טרָאפ

 -געמרַאפ ןוא רעטסעוװש ַא טַאהעג

 3 טגנערברַאפ יז .רעדירב עכעל

 ןיא טעברַא ןוא קרָאי-וינ ןיא רָאי

 טרָאפ 1912 ןיא .דנ:ַאלסור ןייק קירוצ טרָאפ יז .רעדמעה-רענעמ ןופ ּפַאש ַא

 -רָאד םוצ ןסַאּפוצ טינ ץלַא ךיז ןָאק יז רעכָא ,קרָאי-וינ ןייק לָאמ טייווצ ַא יז
 .ענליוו ןייק קירוצ יז טמוק גירק-טלעוו ןטשרע ןרַאּפ טרַאה ןוא ,ןבעל ןקיט

 ןופ ענליוו ןייק טרעקעגמוא ךיז 1905 ןיא טָאה רעכַאמרעדולּפ .ג ןעוו

 ןרָאװעג טּפונקרַאפ יז זיא ױזַא ןוא .טַאהעג הנותח םיא טימ עניז טָאה ,ריביס
 -שרע רעד תעב .ךעלטּפַאשלעזעג ןוא ךעלנעזרעּפ ,ענליוו טָאטש רעד טימ
 -רעדניק טפַאשלעזעג רעד ןיא ךס ַא רעייז יז טעברַא המחלמ-טלעוו רעט

 רַאפ ףליה יז טגָארט טייקנבעגעגרעביא ןוא טפַאשיירטעג טימ ,גנוגרָאזרַאפ
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 טגרָאזַאב ןוא ןכיק-רעדניק טריזינַאגרָא יז ,רעדניק עזָאלמייה ןוא םימותי יד

 וו .זַא .א גנודיײלקַאב טימ רעדניק יד
 ,ןָאדנָאל ןיא טנרעלעג טייצ עסיוועג ַא יז טָאה קרָאי-וינ ןייק געוו ןפיוא

 יירעדיינשוצ ןוא יײױעדיײנש רַאפ לושיךַאּפ ַא טקידנערַאפ טרָאד טָאה ןוא

 ןופ לוש עכעלטפַאשלעזעג יד ןעלקיװטנַא ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה ענליוו ןיא ןעוו

 עקידנעטש יד ןרָאװעג עניז זיא ,(לוש-גורפ ,"ןייטשרעּפוק הרובד,) ּפיט םעיינ
 סרעדנוזַאב .ןלוש עשידיי יד ןיא יירעטיינ ןוא טעברַא-טנַאה ןופ ןירערעל

 טעברַא-ךַאפ ריא טימ ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא טנכייצעגסיוא ךיז יז טָאה

 ריא טימ טָאה ןיוועל עטיא סָאװ ,גנואיצרעד רעלעיצעּפס רַאפ לוש רעד ןיא

 ןקיזָאד םענופ רעדניק ענענאטשעגּפָא ,עטזָאלרָאװרַאפ יד רַאפ .טריפעגנָא

 ןעיינ ייז ןענרעל סָאד ןוא ,רעטומ עיירטעג ַא יװ ןעוועג יז זיא טלַאטשנַא

 גנוקריו עשירעיצרעד עטסעב יד טַאהעג טָאה המודכו ןישַאמ רעד ףיוא

 ,רעדניק יד ףיוא
 ,טייקיטעט-ךַאפ ריא טימ טצענערגַאב טינ ךיז טָאה רעכַאמרעדולּפ עניז

 "ןרעטלע יד ןעיוב ןפלָאהעג טָאה יז ,ויטקַא ךעלטּפַאשלעזעג ןעוועג זיא יז

 םנופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא דילגטימ ַא טרעוו יז ,ןלוש יד ייב ןטעטימָאק
 ןוא רעריפנָא יד ןשיווצ יז זיא ןרָאי עטצעל עריא זיב ןוא ןיײארַאפ-רערעל

 רעשידנוב רעד ןיא קיטעט קרַאטש ךיוא זיא יז .,ןייארַאפ ןיא רעגָאז-טרָאװ
 ןעיורפ יד רַאפ ןעמייה-גָאט יד ןענעפע טפלעה ןוא ףַאי עיצַאזינַאגרָא-ןעיורפ

 רעד ןופ ןירעטעברַאטימ עירטעג ַא ףָאי ןיא זיא י/ .רעדניק ערעייז ןוא
 רעד ןופ המשנ יד ןעוועג זיא עכלעוו ,רעמערק יטַאּפ ןירענָאיּפ רעשידנוב

 ,עיצַאזינַאגרָא
 .ןטסינומָאק יד ןופ ןירענגעק עשיאעדיא עקרַאטש ַא ןעוועג זיא .ּפ עניז

 עשיטסינומָאק יד ןגעק ףמַאק ןפרַאש ַא טריפעג יז טָאה ןייארַאפ-רערעל ןיא
 ןסיײרּפָא טלָאװעג ןוא ָאשיצ רעד ןופ רענגעק ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטנעמעלע

 -עג ַא ףיוא זיא ענליוו ןעוו .גנוגעװַאב-ַאזשיצ רעד ןופ ןייארַאפ-רערעל םעד
 טכַאמ רעשיטסיװעשלָאב רעד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגנײרַא טייצ רעסיוו

 טָאה ,(1919-20) טָאטש רעד ןופ רַאסימָאק רעד ןעוועג זיא סעפַאר השמ ןוא
 ןעזייר ןמלז רעכלעוו ןופ ,גָאט רענליוו גנוטייצ ערעליּפָאּפ יד טעלטשעגּפָא רע

 ,טָאטש ןיא גנוגערפיוא סיורג ןפורעגסױרַא טָאה סָאד .רָאטקַאדער ןעוועג זיא
 -ָאמַארבַא שריה ןעוװ .גנולמַאזרַאפ-טסעטָארּפ ַא ןרָאװעג ןפורעג זיא סע ןוא
 םוצ ןדלָאמעג טינ רענייק ךיז טָאה ,גנולמַאזרַאפ יד טנפעעג טָאה שטיוו
 ןוא ?לַאנוכירט .ווערק ןרַאפ קערש יד ןעוועג זיא סיורג ױזַא --- טרָאיו

 ףיורַא רעכַאמרעדולּפ עניז זיא ןַאד ,סעקיװעשלָאב יד ןופ רָארעט ןקידרקפנ;
 סנעמעלַא רעטרעװ עפרַאש ןיא טכַארבעגסױרַא ןוא ענובירט רעד ףיזמ

 ריא .טכַאמ רעשיטסיװעשלַאב רעד ןופ גנולדנַאה רעד ןגעק טסעטָארּפ

 ,קידנדיינש -- רעטרעוו עריא ,ןפָא ,קיטומ ןעוועג זיא גנולדנַאה

 ןעוו ,1940 ןיא ,רעטעּפש ןרָאי טימ טרזחעגרעביא ךיז טָאה עבלעז סָאד

 זיא סע .טנעה עריא ןיא ענליוו ןטלַאהעג רעדיוו טָאה טכַאמ עשיטעווָאס יד

 יד ןוא ,ןענייארַאפ עלענַָאיסעּפָארּפ יד ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ןרָאװעג ןפורעג
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 שינערעקרעביא עליטש יד ןריפכרוד טלָאװעג ָאד ןבָאה ןשטנעמ-סגנוריגער

 רעשיטסינומָאק רעד ןופ לָארטנָאק ןרעטנוא -- ץלַא ,ןענייארַאפ עיירפ סיוא ---

 ןעמונעגמורַא טָאה דחּפ רעד ,ןגיוושעג ןוא ןסעזעג עלַא ןענייז רעדיוו !טכַאמ

 רעקיטומ טימ ןוא .עטשרע יד ןעוועג עניז זיא רעדיוו ןוא .עקידנזעונָא עלַא
 ,טכַאמ רעיינ רעד ןופ םישעמ יד ןגעק טריטסעטָארּפ יז טָאה עדריווטסבלעז

 ןוא ןעזייר ןמלז ,ווָאקינזעלעשז בקעי ,לַאטנעזָאר ענַא ןופ ןטסערַא יד ןגעק

 -רַאפ ןענייז עניז עטרבח ןופ ןעגנוטערטסורַא עקיזָאד יד .ערעדנַא ךס ַא
 .ענליוו ןיא ןעמעלַא ןופ ןורכז ןיא ןבילב

 -עג קידנעטש יז זיא טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג רעליטש ריא ייב ךיוא

 ןגעק טריזימעלָאּפ ףרַאש טָאה יז ,טייקיטכערעגמוא רעדעי וצ רַאבליפ ןעוו

 טקידיײיטרַאפ קיטומ טָאה יז ,טמיטשעגנייא טשינ טָאה יז ןעמעוו טימ ,יד
 טנכערעג טינ ךיז טָאה יז ,לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןופ ןסערעטניא יד

 ןבילברַאפ קידנעטש זיא יז .ךעלנעזרעּפ ריא רַאפ ןצנעװקעסנָאק יד טימ

 ,םירבח ןופ דובכ ןרַאפ טלעטשעגנייא ךיז טָאה יז .טסיירד ןוא קיצרַאהנּפָא
 ,רעבָאה-טכַאמ יד וצ סעיצַאגעלעד עלַא ןיא ןירעגָאז-טרָאװ יד ןעוועג זיא יז

 ךס ַא ןזיװעגסױרַא עניז עטרבח טָאה ךעלנעזרעּפ ןוא טַאװירּפ ךיוא

 ,ףליה ריא ןיא טקיטיונעג ךיז ןבָאה סָאװ ,יד וצ טפַאשטניירפ ןוא טייקמיטניא
 -עגניירַא ןענייז סָאוז ,יד רַאפ רעדָא םירבח עקנַארק יד ןגעוו טגרָאזעג טָאה יז

 -נעמ המלש רבח ןגעוו טגרָאזעג יז טָאה קידנריר .תורצ ערעווש ןיא ןלַאפ
 ךרוד ןרעוו וצ טריטסערַא טָארדעג טָאה םיא ןעוו ,ענליוו ןיא 1940 ןָאסלעד

 ,טכַאמ רעשיטעווָאס רעד

 -נַארק ןוא --- 1941 ןיא קנַארק רעווש יז טגיל ,רענײטשלַאג ןופ ןטילעג

 עריא ,םירוסי עשילַארָאמ עריא .ָאטעג ןיא ןבירטעגניײרַא יז טרעוו טייחרעק
 ןַאמ ריא ןופ טױט רעד .ךעלביײרשַאבמוא ןענייז רעגנוה ןוא ןדייל עשיזיפ
 "יוקיל רעד תעב .דיא רַאפ ּפַאלק רעכעלרעדיוש רעטצעל רעד זיא ןושרג

 רעדירב ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ םוא יז טמוק ָאטעג רענליוו ןופ עיצַאד
 ,קלָאפ ריא ןופ רעטסעווש ןוא

 ןַאדזאק .ש .ח

0 

 רערימ האל ןוא םוחנ

 -ייב ,ןזיירק-רערעל יד ןיא ןפורעג ייז ןעמ טָאה ױזַא -- "סרערימ יד;

 ,ןילָאװ ,קצול ןופ טמַאטשעג ןבָאה ,(ןַארַאב) האל יורפ ןייז ןוא רערימ םוחנ ,עד

 עשיגָאנַאדעּפ רעייז ןביוהעגנָא עכעלטנגוי סלַא ךָאנ ייז ןבָאה עקַאט טרָאד ןוא

 ,טעברַא

 ,טוטיטסניא-רערעל רענליוו ןופ טנעװלָאסבַא ןַא ןעוועג זיא רערימ םוחנ

 רע .עשרַאװ ןיא ןרָאפוצ רע טמױק ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ בייהנָא ןיא

 טָאה סָאװ ,ןזעוו-לוש ןשידיי ןיא טרָא םענעעזעגנָא ןַא ךיילג טרָאד טמענרַאפ
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 רע .גנולקיװטנַא ןוא יובפיוא ןקיטסַאה ןייז ןופ ןטימ עמַאס ןיא ןטלַאהעג
 -עּפש ,49 עלימ ףיוא לושקלָאפ רעד ןיא טפַאשרעטלַאװרַאפ יד רעביא טמענ
 51 עלימ ףיוא רעט

 זיא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ בייהנָא םוצ ןיב ןָא טלָאמעד ןופ
 ןטימ ןדנוברַאפ םיטניא ןוא גנע רדסכ סרערימ יד ןופ ןפַאש ןוא ןבעל סָאד

 ,זיא סע .עשרַאװ ןיא ןלושקלָאפ עשידיי יד ןופ גנולקיװטנַא ןוא ןבעל

 ןלָאז סָאװ ,ןרעטלע ,רעוט-רוטלוק ןייק ,רעוט-לוש ןייק ןעוועג טשינ ,ךיז טכַאד

 -ירַאלוּפָאּפ רעייז ןעוועג זיא ןטסקרַאטש םוצ רעבָא ,סרערימ יד ןענעק טשינ
 יד ןופ ,רעדניק עשידיי עלַא ,ןָאיַאר רעלימ ןוא סָאג עלימ ףיוא עקַאט טעט

 יז טגעלפ ןעמ ןוא סרערימ יד טנעקעג ןבָאה ,עכעלטנגוי יד זיב עטסגניי
 ,ץרא-ךרד ןוא טײקמרַאװ רעטסערג רעד טימ ןסַאג ענעי ףיוא ןענעגעגַאב
 -ץציײלּפ רעטסטלע רעד ןרזחרעביא לָאמטּפָא רימ טגעלפ --- טייקיניילק ַא;
 ערעזנוא עלַא ךָאד ןכָאה סרערימ יד -- רוביג עלעסָאי ,סַאג עלימ ןופ רעגערט
 ןטרַאװּפָא עקַאט יז טגעלפ רעגערט עלעסָאי ,?טייל רַאפ טכַאמעג רעדניק
 -טוג ןטיירב ַא לכיימש א טימ ייז ןגָארטנגעקטנַא ןוא ,סרערימ יד ,גָאט ןדעי
 | ,ןגרָאמ

 -ןטש ,קיטקַארּפ-רערעל עטשרע ןייז טָאה תורוש יד ןופ רעביירש רעד
 -1924 ןרָאי יד ןיא) רַאנימעס-רערעל ןשידיי רעװעשרַאװ ןיא ךָאנ קידנריד
 יד טפָא רעייז טַאהעג ןוא ,51 עלימ ףיוא לוש רעד ןיא טכַאמעגכרוד ,(5
 סע .טעברַא רעד ייב סרערימ יד טנָאנ רעד ןופ ןטכַאבָאַאב וצ טייקכעלגעמ
 ןעוועג ןענייז עלַא ןוא ןטסירַאנימעס ךָאנ טריציטקַארּפ טרָאד טלָאמעד ןבָאה
 ,סרערימ יד ןיא טבילרַאפ

 עשידיי ןוא רוטַארעטיל עשידיי ,שידיי טנרעלעג טָאה רערימ םוחנ
 -עג טָאה רערימ-ןַארַאב האל יורפ ןייז :ןסַאלק ערעטלע יד ןיא עטכישעג
 ןטייווצ ַא ןוא ןטשרע ןַא טריפעג טָאה יז ,ןסַאלק ערעגניי יד ןיא טנרעל
 ןענרעל ןעמוקעג ךיז ןענייז ,רערעל עקיטפנוקוצ ,ןטסירַאנימעס ,רימ .סַאלק
 תוריקח ןוא ןעגנוזייוונָא עשידָאטעמ עלַא יד ךָאנ ,?קידָאטעמ עשיטקַארּפ;
 עיצקעל ַא ןריפ ףרַאד ןעמ ױזַא יװ ,ןענרעל ףרַאד ןעמ ױזַא יו םעד ןגעוו
 ,שממ ןגיוא ענעגייא יד טימ ןעז לוש ןיא טלָאװעג רימ ןבָאה -- סַאלק ןיא
 ,סרערימ יד ייב ןעזרעד ןבָאה רימ סָאװ סָאד ןוא .סָאד טכַאמ ןעמ ױזַא יו
 -ַאדעּפ עלַא יד טימ רַאנימעס רעד טשינ זַא ,טגייצרעביא ךיילג זנוא סָאװ
 ערעפסָאמטַא עמערַאוװ ַאזַא .ןענרעלסיוא ןענעק זנוא סע טעװ תומכח עשיגָאג
 רעדניק ןוא רערעל ןשיוװצ ןעגנואיצַאב יד ןיא טײקטרַאצ ןוא טפַאשביל ןופ
 רעקירָאייגנַאל ןיימ ןופ ךשמב ןפערטוצנָא ןעמוקעגסיוא ךָאנ ןטלעז רימ זיא
 ,.קיטקַארּפ

 רעייז ,ןשטנעמ-סקלָאפ עקיצרַאה ןוא עקיטומטוג ןעוועג ןענייז עדייב
 עקַאט ןבָאה ייז ןוא ערעיוהעגמוא ןַא ןעוועג זיא רעדניק יד וצ טפַאשביל
 עלַא .המשנ יד ןוא ץרַאה סָאד טעברַא רעשירעיצרעד רעד ןיא טגײלעגנײרַא
 יד ףיוא סרערימ יד וצ ןסירעג ךיז ןבָאה ןטסירַאנימעס עקידנריציטקַארּפ
 זנוא ןופ רענייא רעדעי ךיז טָאה ,סַאלק םעד ןזָאלרַאּפ ןכָאנ ןוא ,סעיצקעל
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 סַאלק ַא טימ טקַאטנָאק ןקיצרַאה ַאזַא ןדניבנָא ןעמ ןעק ױזַא יו ,טגערפעג

 .רעדניק

 ןעוועג זיא סָאד .עטכישעג ףיוא טסילַאיצעּפס ַא ןעוועג זיא רערימ םוחנ

 ךס ַא ןיװעגסױרַא טיבעג םעד ףיוא טָאה רע ןוא דומיל רעטסטבילַאב ןייז

 ןטימ קיטקַארּפ רעקירָאיגנַאל ןייז ןופ ךמס ןפיוא טָאה רע .טייקשירעפעש

 ַא ןבעגעגסױרַא ָאשיצ ןופ ףליה רעד טימ ןוא ,טיירגעגוצ דומיל-עטכישעג

 -סיוא זיא ןוא גלָאפרעד סיורג טַאהעג טָאה סָאװ ,עטכישעג רַאפ ךובטנַאה

 -מָאק) לַאירעטַאמ-עטכישעג רעד .ןלוש עלַא ךרוד טעמכ ןרָאװעג טצונעג

 יַאוצ ןעוועג ָאד זיא (עטכישעג עשידיי ןוא עניײמעגלַא ,ןלייט 2 ןיא טריניב

 ,טײקטנװַאהַאב רעשידָאטעמ ןוא שינעדנעטשרַאפ ךס ַא טימ טלעטשעגנעמ

 ןלוּפ ןיא ןלושקלָאפ עשידיי יד רַאפ םַארגָארּפ-עטכישעג סרערימ םוחנ

 ָאטיצ רעד ןופ עסערּפ רעשיגָאגַאדעּפ רעד ןיא ןרָאװעג טריטוקסיד זיא

 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,רערעל עשידיי יד ןופ ץנערעפנַאק-עטכישעג רעד ףיוא

 ןשיוצ ןופ רערימ םוחנ ןופ םַארגָארּפ רעד זיא ,ענליוו ןיא 1929 רַאונַאי ןיא

 עזַאב ַא יװ ןרָאװעג טריטּפעצקַא ןעמַארגָארּפ-עטכישעג עטלעטשעגוצ 4 יד

 ןכעלטנפערַאפ וצ ףיוא ןשטנעמ 24 ןופ עיסימָאק רעטלייטעגסיוא רעד ראפ

 ןלוש עשידיי יד ןופ םַארגָארּפ-עטנישעג עקיטליגדנע ןַא

 -עּפ יד ןיא רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא ןעוועג ךיוא זיא רערימ םוחנ

 עסיורג ַא ןרָאװעג טקורדעג ןענייז סע ואוו ,ןגעוולוש ןוא לוש עיינ עשיגָאגַאד

 ענייז עלַא .שידיי ןוא עטכישעג ןופ דומיל ןגעוו ענייז ןעלקיטרַא לָאצ

 "טנווַאהַאב ןוא טייקטסנרע רעפיט ַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ןעלקיטרַא

 ןשידָאטעמ ןלופטרעוו ַא יו טצונעגסיוא ייז טָאה רערעל ןייא טשינ ןוא ,טייק

 ןעוועג ךיוא זיא רערימ .נ .שידיי ןוא עטכישעג ןופ םידומיל יד וצ לַאירעטַאמ

 ןעוועג זיא סָאװ ,טעברַא ןוא שטנעמ עיטַאמָאטסערכ רעד ןופ רָאטקַאדער-טימ

 טנגוי רעד רַאפ ןבירשעגנָא ךיוא טָאה רע .ןלוש-ָאשיצ יד ןיא טריפעגנייא

 .עיצולָאװער רעשיזיוצנַארּפ רעסיורג רעד ןגעוו ךוב ַא

 רעיז עריא ןגעוו ןבירשעג טשינ טָאה יז םגה ,רערימ יורפ יד ךיוא

 טָאה ןסַאלק ערעגניי יד ןיא ןעגנורַאפרעד עשיגָאגַאדעּפ עטנַאסערעטניא

 -עג טשינ ,ןסַאלק ערעגניי יד רַאפ סנירערעל לָאצ עשּפיה א ןגיוצרעד רעבָא

 עכעלטע ןייז קידנזעװנָא טשינ ןלָאז סעיצקעל עריא ףיוא סָאװ ,גָאט רעד ןעוו

 .קיטְקַארּפ טימ סנירערעל וליפא ןוא סנירעגנַאפנָא-טנירערעל

 רערימ .נ טָאה ,המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןרָאפ ןרָאי יד ןיא ,סנטצעל

 ןוא םירוקמ עשירָאטסיה ןעמענניירַא לָאז סָאװ ,ךוב"עטכישעג ַא טיירגעג

 רענײמעגלַא ןוא רעשידיי רעד ןיא ןדָאירעּפ עטסקיטכיוו יד ןגעוו ןלַאירעטַאמ

 ןוא ןט1 ןרַאפ ךוב-ןרעל ַא רעביא טעברַאעג טָאה רערימ יורפ ,עטכישעג

 ,סַאלק ןט2

 -עגרעביא קידתונמחרבמוא טָאה עפָארטסַאטַאק-המחלמ עכעלרעדיוש יד

 סָאװ ,ןטלַאטשעג עקיטכיל ייווצ ,רעױעל-סקלָאּפ ייווצ יד ןופ ןבעל סָאד ןסיר

 טפַאשביל ,טייקנביהרעד טימ טליפעגסיוא ןעוועג זיא ןבעל ץנַאג רעייז

 גרעבנטָאר .י .טייקשירעפעש ןוא
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2 
 א לא

 עשירַאצ יד ןיא רעירפ .רעיצרעד ןוא רערעל רעקירָאיגנַאל ַא ,רערימ .נ
 ךורבסיוא ןזיב רָאי 223 עטצעל יד ,לוש-גנוריגער א ןופ רערעל ַא ןטייצ

 ןיא רערעל עטסקיטכיוװ יד ןופ רענייא -- המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ
 ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד

 ,טוטיטסניא-רערעל רענליו ןטמירַאב םעד טקידנעעג טָאה רערימ .נ

 ,ןקיטנייה ןופ בייהנָא ןוא טרעדנוהרָאי ןט19 ןופ ןרָאי קילטנעצ עטצעל יד ןיא
 "רערעל עשיטסילַאעדיא ןַא טעװעדָאהעג טוטיטסניא ןקיזָאד םעד ןיא ךיז טָאה

 רעד וצ ןענַאטשעגוצ ירפ ןענייז םידימלת יד ןופ ךס ַא .ץנעגילעטניא
 רעד ףיוא טקוקעג טינ ,(דנוב םוצ רקיעב) גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס
 ךס ַא ןענייז ,טוטיטסניא םעד ןופ ץנעדנעט רעשירָאטַאקיפיסור רעקרַאטש

 ןופ םידיסח עטייה ןרָאװעג ,טלַאטשנַא םעד ןופ עטריאודַארג ,רערעל עגנוי
 ,רוטלוק רעשידיי רענרעדָאמ ןוא שידיי

 םעד ןקידנע ןכָאנ -- טמוק רע .,ייז ןופ רענייא ןעוועג זיא רערימ
 רערעל ַא רע טרעוו טרָאד .ןילָאװ ,טרָא-טרובעג ןייז ןיא קירוצ -- ,טוטיטסניא
 טינ .ןגיצרעד רע טָאה םידימלת ךס ַא .לוש-גנוריגער רעשיסוד ַא ןיא
 יד ןיא טריטסיוקע טָאה סָאװ ,טכיזפיוא רעשיאייצילָאּפ רעד ףיוא טקוקעג
 םייהעג ןיא םידימלת ענייז רַאפ רערעל רעגנוי רעד טָאה ,ןלוש עשירַאצ
 לוש ַא ןיא ןריפ וצ טגַאװעג ךיוא טָאה רע ,רוטַארעטיל עשידיי טנעיילעגרָאפ
 רעכעלגעטיגָאט ןייז ןיא רעבָא .םזילַאיצָאס ןרַאפ עדנַאגַאּפָארּפ עמייהעג ַא
 םענָאיזַאק ןשיסור ןטימ ןדנובעג ,טמיוצעג ןעוועג רערימ .נ זיא טעברַא
 -לעוו ,רָאטקעּפסניא-לוש ןופ טכיזפיוא רעכעלרעהפיואמוא רעד טימ ,םַארגָארּכ
 ןוא ןרעוו טקידערּפעג ןלָאז ןעקנַאדעג "ענהפירט; זַא טזָאלרעד טינ טָאה רעכ
 ,לוש ןופ טנעוװו יד ןיא ןרעוו טרעהעג לָאז טרָאװ שידיי ַא זַא

 ץשירַאצ יד ךיז טכערב סע .המחלמ-טלעוו עטשרע יד סיוא טכערב סע
 ןופ ץיּפש ןיא ךיז ןלעטש ,םירבח עקינייא טימ ןעמַאוצ ,רערימ .1 .טכַאמ
 טױב ןילָאװ ןיא .ןלוש עכעלטלעוו-שידיי ןפַאש וצ טעברַא רעסיורג רעד
 טימ טקַאּפעג ןענייז יז .ןלוש עכעלטלעוו-שידיי 21 ןופ ץענ ַא סא ךיז
 ןערב טימ לופ ןענייז סע ,ןפַאש ןופ דיירפ םוטעמוא טשרעה סע .רעדניק
 -- עגנוי בור יּפ לע -- רערעל יד .רעדניק יד החמׂש טימ לופ ,רערעל יד
 ,רערימ .נ ,ייז ןופ ןרעטלע ,םענערַאפרעד םעד ףיוא ץרא-ךרד טימ ןקוק
 ןיײק רערימ .נ טמוק לוש רענילָאװ יד טסילש טכַאמ עשיליופ יד ןעוו
 .המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד זיב טביילב רע ואוו ,עשרַאװ

 ,טבעלעג ליטש ױזַא טָאה רעכלעוו ,ןשטנעמ ַא ךָאנ ןעניפעג וצ רעווש
 ,טינ ךיז ןָאמרעד ךיא .רָאי 20 ןרערימ טימ ןעמַאזצ טעברַאעג בָאה ךיא
 ןלעװ ךיז זיא סע ןעוו לָאז רע ,םיטש יד ןביוהעגפיוא ןבָאה לָאמַא לָאז רע זַא
 טָאה רע םגה ,טרָאװ ַא ןטלעז רע טמענ ןצנערעפנָאק ףיוא .,ןקורסױרַא
 זיא ,טרָאװ ַא טמענ רע ןעוו .גנוניימ ןייז ןרעה ליוו ןעמ ןוא ןגָאז וצ סָאװ
 ,םיטש רעליטש ַא טימ טדער רע .קיגָאװ ,טרילָארטנָאק ,טכַארטעגכרוד סע
 ,טייקרעכיזטסבלעז ןופ רוּפש ַא ןָא
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 ,לוש רעד וצ ןדנובעגוצ ןעוועג המשנ רעצנַאג ןייז טימ זיא רעּוימ .נ

 -ָאעג רע טָאה ריא טימ ,ןבעל ןייז ןופ טלַאהניא רעד ןעוועג זיא טעברַא יד

 -עגרעביא ןַא ,יורפ ןייז טימ לרעמיצ ןדײשַאב ןיילק א ןיא טניואוועג ,טמעט

 בָאגוצ ַא ןעוועג רעבָא זיא םייה יד .ןלושדָאזעיצ יד ןופ ןירערעל-לוש ענעבעג

 טפיטרַאפ ,טגרעלעג רדסכ ,טמָאקלופרַאפ ךיז קידנעטש .טעברַא-לוש ןייז וצ

 .תועידי ענעגייא יד

 ןטיירג שממ ךיז טגעלפ רעיצרעד ןוא רערעל רענערַאפרעד ,רעטינעג רעד

 טָאה רע רעדייא ,סַאלק ןיא ןעגנַאגעגנײרַא טינ זיא רע .עיצקעל רעדעי זצ

 ,ןָאטפיױא ןוא ןָאט עיצקעל רעד ןופ ךשמ ןיא ףרַאד'מ סָאװ ,טסואוועג יונעג

 טָאה רע .טסידנוב רעוויטקַא ,רעיירטעג ַא ןעוועג זיא רערימ םוחנ

 רעשידיי וצ סערעטניא ןקיטלַאוװעג ןייז ןדנובעגפיונוצ ןפוא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא

 ,טעברַא רעשיאייטרַאּפ ןייז טימ לוש רעד וצ טייקנבעגעגרעביא ןייז ,רוטלוק

 רע .,ןליוּפ ןיא ןבילבעג רערימ .נ זיא ןכָארבעגסיױא זיא המחלמ יד ןעוו

 רעד תעב ןלוש עשידיי עמייהעג יד ןופ טעברַא רעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה

 ןענָאילימ יד טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא ויא רע .,עיצַאּפוקָא-יצַאנ

 ןַאסלעדנעמ .ש

0 

 גרעבמורב ףסוי

 ןברָאטשעג -- ןליופישיסור ,שזדָאל ןיא 1897 ילוי ןט1 םעד ןריובעג
 .עזָאר ןוא םהרבא ןופ ןוז .עקירעמא ,עיפלעדַאליפ ןיא 1965 רַאונַאי ןט2 םעד

 תורוחס-ליטסקעט ןופ רָאשזַאיַאוװ-ימאק ַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד
 חמחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 6 ןוא ןרעטלע יד) החּפשמ יד זי

 ,ןַאיצנעװס ןייק רעבירַא (רעדניק !
 "עג ןבָאה ןרעטלע יד ןענַאװ ןופ
 רענליוו) ןַאיצנעװס ןיא .טמַאטש

 ןעװעג טרעשַאב םיא זיא (טנגע

 "עיצקעל, עטשרע ןייז ןעמוקַאב וצ
 טימ גנורַאפרעד רעכעלנעזרעּפ ןיא
 ןופ רעקידיירּפ עשיטסיװעשלָאב יד

 -ולָאװער-טלעוו רעלַאנָאיצַאנרעטניא
 יז ןבָאה רענעפ עריא סָאװ ,עיצ

 רעד ןופ סעקיטש יד ףיוא ןגָארטעג
 ןיא .ײמרַא רעשיטעווַאס רעגנוי

 רענייא .סעקיװועשלָאב יד ךרוד ןרָאװעג ןעמונרַאפ ןַאיצנעװס זיא 9
 ַא ןעועג : דניז ענייז .רעטָאפ ספסוי ןעוועג זיא תונברק עטשרע ערעייז ןופ

 רעד .הליהק רעשידיי רעקיטרָא רעד ןיא רעוט רעכעלטפַאשלעזעג רעיירטעג

 רעד וצ ןלעטש -- ןעוװעג זיא ?רענָאיצולָאװער-רטנָאק, ַאזַא רַאפ לייטרוא
 ןבילבעג זיא סָאד .ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענייז ןיז ייווצ ענייז ןוא רע .טנַאװ

 .ןבעל ץנַאג ןייז ףיוא דנואוו ַא ,גנובעלרעביא ערַאמשָאק ַא
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 -עשלָאב יד .1919 יַאינ ןט2 םעד ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא עיצוקעזקע יד
 -ָאּפ ןוא ןדיי -- ןשטנעמ לָאצ ערעסערג ַא טריטסערַא טלָאמעד ןבָאה סעקיוו

 ןעװעג זיא ץורית רעטשרמולכ רעד .ןסָאשרעד ייז ןופ 8 ןוא -- ןקַאיל
 ןסָאשרעד ןענייז סָאװ ,ןיז ייווצ יד ."?ןרענָאיצולָאװער-רטנָאק, ןענייז סָאד זַא

 ןַאמרעה ןוא (רָאי 23) ןועמש ןעוועג ןענייז ,רעטָאפ רעייז טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג

 1917 ןופ עיצולָאװער רעד תעב ןוא טסידנוב ַא ןעוועג זיא ןועמש .(רָאי 7)

 םיסקַאמ ןופ רעטעברַאטימ ַא ןעוועג ךיוא ןוא עװקסָאמ ןיא קיטעט ןעוועג
 ןוא רעטָאפ ןייז ןופ לרוג םעד ןטימענגסיוא טָאה ףסוי ...לַאנרושז סיקרָאג

 .ענליוו ןיא ןעוועג דָארג טלָאמעד זיא רע סָאװ ,םעד בילוצ רעדירב

 ןוא עװקסָאמ ןיא טגנעדברַאפ ףסוי טָאה 1918 -- 1915 ןרָאי יד ןיא
 דַארגָארטעּפ ןיא ןוא עיזַאנמיג טקידנערַאפ רע טָאה עװקסָאמ ןיא .דַארגָארטעּפ

 ףסוי זיא ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא .טוטיטסניא-גרַאב ןיא טרידוטש רע טָאה

 ןיא טרידוטש טָאה רע ואוו ,טעטיזרעזוינוא רענליוו ןופ טנעדוטס ַא ןעוועג
 רעשידנוב רעד ןיא קיטעט ןעוועג ךיוא רע זיא טרָאד .טעטלוקַאפ ןשידירוי
 ,סעיצוטיטסניא-רוטלוק יד ןיא ןוא גנוגעוװַאב

 ענליוו ןיא רע טרעוו טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג ןייז טימ תוכייש ןיא
 ןוא ןלױּפ ןופ ןייז רקוע זומ גרעבמורב .טייקשהכולמ'יטנַא ןיא טקידלושַאב

 ,ויטקַא רע זיא ָאד ךיוא .(1924 ןיא) עניטסעלַאּפ ןייק רעבירַא ךיז טגָארט רע
 -לת ןיא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב ַא ןפַאש שטיװעלַאצ לצנעב 'ח םעד טפלעה

 טימ רעטנענ ךיז טנעקַאב רע ,עיצַאוטיס עקיטרָא יד טרידוטש רע .ביבא
 -ָאק רעלוגער טביירש רע .ןעמעלבָארפ עריא ןוא טעברַא רעשיטסינויצ רעד

 רעדנַאנַאפ טלקיװ ןוא גנוטייצ-סקלָאפ רעװעשרַאװ רעד ןיא ןצנעדנָאּפסער
 ,עקיגָאװ ענייז .םזינויצ ןקיטלַאמעד ןופ ןגעו עמורק ןוא ןטייקירעוװש יד

 ןוא סערעטניא סיורג טימ טנעיילעג ןרעװ ןצנעדנָאּפסערָאק עכײרטלַאהניא
 ,טײקמַאזקרעמפיוא

 ןייא ךיז טנדרא רע .ןלױּפ ןייק קירוצ רע טמוק םורַא רָאי עכעלטע ןיא

 םעד ןיא וויטקַא ןעוועג רע זיא ןַאיצנעװס ןיא רעירפ ןיוש .עשרַאװ ןיא
 טכער עריא רַאפ ףמַאק ןיא ןוא עיזַאנמיג-ָאשיצ רעקיטרָאד רעד ןופ יובפיוא

 עלַא ןיא טקילײטַאב גרעבמורב זיא עשרַאװ ןיא טציא .ץנעטסיזקע ריא ןוא
 לײטנָא טמענ רע ,לוש ַא ןיא ןיילַא טנרעל רע ,ןזעוו-לוש ָאשיצ ןופ ןגייווצ

 ןגייווצ עלַא ןיא טקילײטַאב רע זיא קיטייצכיילג .,.וװ .זַא .א ןצנערעפנָאק ןיא
 ןבילקעגסיוא רע טרעוו 1928 רעבמעצעד ןיא ןוא .דנוב ןיא טעברַא רעד ןופ
 רעסיורג ַא טימ ןעמַאזוע -- טַאריטָאטש רעװעשרַאװ ןיא ןַאמטַאר ַא רַאפ
 ,ןטסידנוב-םירבח ערעדנַא לָאצ

 רע .עירָאטַאנַאס-םעדעמ רעד טימ ןדנוברַאפ גרעבמודב זיא ןרָאי ךס ַא
 ,יקסניליג ,ש ןופ רעטעברַאטימ רעטסיירטעג ןוא רעטסקיטכיו רעד זיא
 ףסוי .עירָאטַאנַאס-רעדניק ןופ המשנ יד ןוא רָאטקעריד רעד ןעוועג זיא סָאו
 ןטיבעג עלַא ןיא טייקשירעפעש ןוא וויטַאיציניא סױרַא טזייוו ,לייטנָא טמענ
 -טריו עסיורג סױרַא טזייו רע .עירָאטַאנַאס-םעדעמ רעד ןיא ןבעל ןופ
 טקילײטַאב קיטייצכיילג זיא רע ,ןטייקיאעפ עוויטַארטסינימדַא ןוא עכעלטפַאש
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 -טימ ַא זיא רע .טעברַא רעשירעיצרעד:שיגָאגַאדעּפ רעכעלגעט-גָאט רעד ןיא

 רע ,סעיצקנופ עשירעיצרעד ךס ַא טליפרעד רע ,טַאר ןשיגָאגַאדעּפ ןופ דילג

 ,ןרעטלע ערעייז טוג ןעק רע ,רעדניק יד טימ טעדנייופַאב ךעלנעזרעּפ זיא

 רֶע .עירָאטַאנַאס םעדעמ רעד ןופ ןָאפ עשיאיידיא יד ךיוה טלַאה רע
 ,ןעמעלבָארּפ עריא עלַא וצ גנַאגוצ ןרַאבלטיממוא ןוא ןקיטכירפיוא ןַא טָאה

 םעד וצ טײיקנבעגעגרעביא ןייז ,סיורג זיא רעדניק יד וצ טפַאשביל ןייז
 ןויסנ ןסיורג ןופ טנעמָאמ ַא טמוק סע ןעוו ןוא .ןצענערג ןָא זיא טלַאטשנַא
 ןלעמרָאפ ַא ריא ןרעלקרעד ןטסינומָאק יד תעב ,עירָאטַאנַאס-םעדעמ רעד רַאפ

 -ָארעט ,עיצנַאטס עשירטקעלע יד ןטכינרַאפ ,יז ןסישַאב ןוא ןרעגַאלַאב ,גירק
 -- ,ןייא רָאנ ייז ךיז טיג סע סָאװ ןכעטש ןוא ןכערב ,לַאנָאסרעּפ םעד ןריזיר
 -ַאב ןוא רעפמעק יד ןופ ןעייר עטשרע יד ןיא גרעבמורב קעװַא ךיז טלעטש

 רָאי 20 ךוב ןייז ןיא ןײטשדלָאג דרַאנרעב .עירָאטַאנַאס רעד ןופ רעציש
 ןופ ןבעל ןיא עטכישעג לטיּפַאק םעד ןגעוו טלייצרעד דנוב רעוועשרַאוו ןיא
 -רַאפ רעד, :לָאר סגרעבמורב ייברעד טרעדליש רע ןוא ,עירָאטַאנַאס רעד

 -יטסינומָאק רעד טלעטשעגנגעק קיטומ רעייז ךיז טָאה גרעבמורב רעטלַאװ

 -רַאפ ןעוועג ןענייז עטלעטשעגנָא ןוא רערעל ."סעקישטשמָארגָאּפ הרבח רעש

 גרעבמורב .סיורג רעייז ןעוועג זיא הנכס יד ,רעלַאפנָא יד ךרוד טעדנואוו
 ,טנַאה ןיא רעוועג טימ גנוקידיײטרַאּכ רעד ןופ ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא
 -רַאטש יד טינ ןעוו .םיא ןיא טקעריד ןסָאשעג ןטסינומָאק יד ןבָאה לָאמ ןייא

 -- .,עשרַאװ ןופ ןעמוקענּפָארַא ןענייז סָאװ ןרענַאיצילימ עשידנוב עּפורג עק
 ,טקידנעעג ךיו טלָאװ לַאפנָא רעד סָאװ טימ סייוו רעוו

 גרעבמורב טכַאמ ,ןלױּפ ןגעק גירק-יצַאנ רעד סיוא טכערב סע ןעוו
 עפורג ַא טימ ןעמַאזוצ ןַאּפַאי-ענװָאק-ענליװ-עשרַאװ געװ-לגָאװ םעד ךרודַא
 רע זיא ןַאּפַאי ןייק .םינהיג ןופ טעװעטַארעגסױרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטסידנוב
 ןייק ןגָאלשרעד ךיז רע טָאה ךעלדנע .דנַאלסור-טעווָאס ךרוד ןעמוקעג

 -רעבירַא רעטעּפש ןוא סעלעשזנַא-סָאל ןיא רָאי ייווצ ַא ןבילברַאפ ,עקירעמַא
 ,קרָאיזוינ ןייק ךיז ןבילקעג

 -רַא ןשידיי ןופ רעטעכרַאטימ רעטנָאנ ַא גרעבמורב טרעוו קרָאי-וינ ןיא
 רעד רַאפ טרידנַאגַאּפָארּפ ,דנַאל ןרעביא םורַא טרָאפ רע .טעטימָאק-רעטעב

 רעטעּפש ..וװ ,זַא .א סנייּפמַאק-טלעג טריפ ,טעטימָאק רעטעברַא ןופ טייקיטעט
 רעטעברַא ןופ טייקיטעט רעטגייווצרַאפ רעד טימ גנוריפנָא יד רעביא רע טמענ

 .ָאגַאקיש ןיא םעטימָאק
 -קַא ןעוועג ,טעטיזרעווינוא ןיא טרידוטש גרעבמורב טָאה קרָאי-וינ ןיא

 -לוק ,רעקעוו ,טייצ רעזנוא ןיא שיטַאמעטסיס ןבירשעג --- שירַארעטיל וויט

 .ערעדנַא ןוא גנואיצרעד ןוא רוט

 .ןדייל ןוא ןעגנורעדנַאװ ,טייקיאורמוא ךס ַא טימ לופ ןעוועג זיא ןבעל ןייז

 זיא ןבעל ןייז .קידריוו ,ךיירטסייג ,לופטרעוו ןעוועג זיא ןבעל ןייז רעבָא

 -יזטסואווַאב-לַאנָאיצַאנ ,עכעלצונ-ךעלטפַאשלעזעג טימ טליפעגסיוא ןעוועג

 ,ןטייקיטעט עשיטסילַאיצָאס ןוא עקינ

 .ק .ש .ח
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 ןַאמצלַאז ךענעה ןושרג

 ענעדײשַאב ַא טייטש ,יזרושזד-וינ ,קרַאּפ רָאדיס ןיא םלוע-תיב ןפיוא

 ןבעל ַא ,טסידנוב רעיירטעג ,1961 -- 5 ,ןַאמצלַאז ךענעה ןושרג, : הבצמ

 ןַאמצלַאז רערעל רעד טָאה ָאד ."לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןבעגעגּפָא

 -עג .געװ ןטצעל ןייז טקידנערַאּפ

 טָאה ,ץעלדעש ןיא 1895 ןיא ןריוב

 "ור יד טקידנערַאפ טרָאד ןַאמצלַאז

 -רַאװ ןייק ןעמוקעג ,עיזַאנמיג עשיס

 -רעווינוא ןיא ןטערטעגניײרַא ןֹוא עש

 .ןיצידעמ ןרידוטש וצ טעטיז

 ,רע זיא ,רעטָאפ ןייז יו ױזַא

 -טימ ַא ןרָאװעג ,רוחב רעגנוי סלַא

 "רעד רעבָא ,ןויצ-ילעופ יד ןופ דילג

 -עג ןיוש ןוא דנוב ןיא רעבירַא ךָאנ

 .ןבעל ץנַאג ןייז טסידנוב ַא ןבילב

 יד ןטלַאהעגנָא ןבָאה גנַאל טשינ

 ךיז ןעיוב סע .ןרָאי טעטיזרעווינוא

 ןוא .ןלש עכעלטלעוו-שידיי יד

 -וטש סָאד קעװַא טפרַאװ ןַאמצלַאז

 -על ַא טרעװ ןוא ןיצידעמ ןריד }

 .צ .ּפ עקניל ןופ לוש רעד ןיא ,ווָאנַארומ ףיוא רעירפ :עשרַאוװ ןיא רער

 ףוסל ןוא 29 עקצילעמרַאק ףיוא ,רָאטקעריד ןוא רערעל סלַא ,רעטעּפש

 .תוחוכ ןוא טייצ עצנַאג ןייז לוש רעד ּפָא טיג רע 26 ענלַאמכָארק ףיוא

 ןַאמצלַאז ,ןטכיש ייווצ ןיא ןעמ טנרעל ,ןלַאקָאל עניילק וצ ןבָאה ןלוש יד

 ןטנװָא יד ןיא ךיוא .קיניײװ זיא'ס .גָאט ןצנַאג ַא ןעמונרַאפ רעבירעד זיא

 ןזירק .ןעגנוציז ,ןסרוק-טנוװא :;טייקיטעט טימ לַאקָאל-לוש רעד טזיורב

 ,ףיקס עיצַאזינַאגרָא-"רעדניק רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא סלַא .ףיקס ןופ

 -טנגוי ןוא רעדניק ךס ַא רַאפ .טעברַא רעד טָא טייצ ליפ רעייז ּפָא רע טיג

 עטנַאסערעטניא ןוא עכעליירפ ,עמערַאװ יד לַאקָאל-לוש רעד זיא עכעל

 .ןַאמצלַאז רערעל םעד קידנעטש ןעמ טפערט ,ןיהַא ןעמ טמוק .םייה

 לוש ןיא טמוק רעדניק ענייז ןופ רעװ טסואוועג טוג טָאה ןַאמצלַאז

 .ךיש ןייק טינ טָאה רע לייו ,טינ טמוק סע רעװ ןוא ךיש עצנַאג טימ

 סעּפע ךָאנ טגנערב ןוא רענעסעגעגּפָא ןַא טמוק סע רע טסואוועג טָאה רע

 דניק סָאד זַא ,ןעז ףרַאד'מ ןוא רעקירעגנוה ַא טמוק סע רעװ ןוא ךיז טימ

 החּפשמ רעד ןיא סעּפע ןעשעג זיא'ס זַא ןוא .ןסע םוצ ןבָאה לוש ןיא לָאז

 ץלַא ןָאטעג ןוא םעד ןגעװ טסואוועג ךיילג רערעל רעד טָאה ,דניק ןופ

 רעליש עקילָאמַא ענייז ןופ רענייא טשינ .ןרעטכיילרַאפ וצ ךעלגעמ סָאװ

 :רַאפ לוש יד רע טָאה םיא קנַאדַא זַא ,גָאט ןקיטנייה זיב ךָאנ טקנעדעג

 ןקידנערַאפ דניק סָאד ןזָאל וצ ןטַאט םעד ןעגנואווצעגפיוא טושּפ ,טקידנע

 .רעטסוש רעדָא רעדינש א וצ רעל רעד ןיא טייג רע רעדייא ,לוש יד
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 ןפַאשעג ,עינָאלָאק-רעמוז רעד ןיא ןעוועג זיא ?עיצַאקַאוװ; סנַאמצלַאז
 --- ןשָארג וצ ןשָארג קידנעלמַאז ,רעטניוו ןופ ףיול ןיא שינרעטַאמ ןוא ימ טימ
 -טע ןייז סדניק ןרָאפ ןלָאצ וצ ןביולרעד טנעקעג ךיז ןבָאה ןרעטלע לפיוו
 ?גרעב יד ןיא רעדָא םי םייב ,ףרָאד ןפיוא ןכָאװ עכעל

 טײרּפשעצ טציא ןענייז ,רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא ,טלעװ רעד רעביא
 קינירו ױזַא סָאװ שיגַארט .ןליױּפ ןיא ןלוש ערעזנוא ןופ רעליש ענעזעוועג
 רערעל ַא רַאפ טַאהעג ןענַאמצלַאז ןבָאה סָאװ יד ,ןבעל ןבילבעג ןענייז ייז ןופ
 ןעגנַאגעגכרוד .עביל ןוא גנורערַאפ טימ םיא ןענָאמרעד ןוא ןעקנעדעג
 עשיטעווָאס ,ןשינעטסיװ רעריביס ,ןרעגַאל ןוא סָאטעג ןופ סמרוטש ךרוד
 םערַאװ ַא ךיז ןיא ףיט ייז ןבָאה ,סעמַאמ ןוא סעטַאט טציא ןיוש ןיילַא ,סעמרוט
 -ָאפ ליפ ױזַא ייז רַאפ טַאהעג טָאה סָאװ ,ןַאמצלַאז רערעל ןרַאפ ליפעג
 טנרעלעג יז טָאה רע :עטסקיטכיװ סָאד ןוא ,ליפעג ןוא גרָאז עכעלרעט
 ַא סָאװ ,עטסנעש ןוא עטסמיטניא סָאד ,ןשטנעמ ןייז ןוא ןשטנעמ םעד ןעז וצ
 ךיז ןופ ליּפשיײיב ַא ךרוד דניק ןיא ןצנַאלפנייא ןעק ,טסילַאיצָאס ַא ,רערעל
 ,ןפלעה וצ טייקטיירג ,ןטייווצ ןרַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא גרָאז : ןיילַא
 ,טפַאשביל ןוא טייקשירבח

 טרָאד ןוא ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןייק ןרָאפ וצ ןַאמצלַאז טסילשַאב 1920 ןיא
 ןיא ּפָא ךיז רע טלעטש געוו ןפיוא .םוידוטש ןשיניצידעמ ןייז ןקידנערַאפ
 טרָאּפ ןיא טמוק ןוא ןטלַאטשנַארעל ענעדישרַאפ טרָאד טכוזַאב ,ןילרעב
 -טָאקס, יד .וװ .זַא .א ןעמַארגָארּפ ,ןרושָארב עזילַאװ רעלופ ַא טימ רווָאד ןופ
 רֶע זַא ,טנקסּפ ןוא רוטַארעטיל יד טכַאדרַאפ טימ טכוזרעטנוא ?דךירַאי-דנַאל
 ,ןײרַא טינ םיא טזָאל'מ ןוא .דנַאלגנע רַאפ טנעמעלע רעכעלרעפעג וצ ַא זיא
 רעקיטרָאד רעד ןופ ןעגנודניברַאפ יד קנַאדַא ןוא ,עיגלעב ןייק קעװַא טרָאפ רע
 םיא טגנילעג ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַָאס רעד טימ עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב
 ,ןטעברַא ןוא ןעניואוו וצ טכער טימ עטרַאק ַא ןעמוקַאב וצ

 רערעל רעד ,לסירב ןיא בולק-םעדעמ ןופ רעטלַאורַאפ רעד טרעוו רע
 .זעג רעד ייב עינָאלָאק-רעדניק רעד ןופ רעדנירג רעד ,לוש-בָאגוצ רעד ןיא
 טייצ עצנאג יד ,לסירב ןיא טניואוועג 7/ סָאה רָאי ןעצ .דניירפ-רעדניק
 ןייז טימ ןעמַאזוצ ,טעברַא-רוטלוק ןוא רעשיאייטרַאּפ רעד ייב ןענַאטשעג
 ןופ טסעג ןוא ןעגנוציז רַאפ רטנעצ רעד טרעװ בוטש רעייז .החונמ יורפ
 ,דנַאלסיוא

 ךיז טבייה ָאד .עקירעמַא ןייק ייז טגָארטרַאפ המזולמ-טלעוו עטייווצ יד
 ןטעברַא וצ ןָא טבײה רע .ןבעל טנַאמצלַאז ןיא לטיּפַאק רעווש יינ ַא ןָא
 טמיורט רע ןוא רעווש םיא טלַאפ טעברַא יד .רעדיינשוצ ַא סלָא ,ּפַאש ַא ןיא
 רעד רָאפ םיא טגייל 1947 ןיא .גנוקיטפעשַאב ערעדנַא ןַא ןעניפעג ןגעוו
 ןופ גנוריפנָא יד ןעמענוצרעביא קרָאי-וינ ןיא טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי
 ,לטיּפַאק יינ ַא ןָא ךיז טבייה'ס .זירַאּפ ןבעל ,אונירב ןיא םייה-קעדַאלוװ רעד
 ןוא רעיצרעד ,רערעל סלַא ןטייקיאעפ ענייז ןדנעװנָא רעדיװ ןעק רע ואוו
 -ַאק ןופ ענעמוקעג ,רעדניק :טכיײל טשינ זיא טעברַא יד .רָאטַאזינַאגרָא
 עבלַאה רעדָא עקידכעלייק סנטסרעמ ,סרעטסיולק ,רעדלעוו ,סרעלעק ,ןטעצ
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 טײקמערַאװ ןייק ,טַאהעג טינ טייהדניק ןייק ןבָאה סָאװ רעדניק ;םימותי

 ןיא ןירַא ךיז טפרַאװ רע .םייה רעייז טרעוו םייה-קעדַאלוו יד .םייה ַא ןופ

 ןליפרעד רעדניק יד ,ןטנַאלַאט ןוא םישוח ענייז עלַא טימ שממ טעברַא רעד

 .טקעּפסער ןוא עביל טימ ּפָא םיא ןלָאצ ןוא טייקנבעגעגרעביא ןייז

 "וצ ,םוא ךיז רע טרעק םייה-קעדַאלוו רעד ןיא טעברַא רָאי ייווצ ךָאנ

 רָאפ םיא טגייל'מ .קרָאי-וינ ןייק קירוצ ,רעטכָאט ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאז

 ,יטרעביל ןיא עירָאטַאנַאס גניר-רעטעברַא רעד ןופ רעטלַאװרַאפ ןרעוו וצ

 -גבעגעגרעביא ןוא טפַאשיײרטעג ןייז רַאפ דלעפ ַא רע טניפעג לָאמַא רעדיוו

 ,שטנעמ םוצ טייק
 זיאס .םרַאפ ַא טריפעג רע טָאה ןבעל ןייז ןופ רָאי ןעצ עטצעל יד

 רעשידנוב רעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס זַא .ןבעל םַאזנייא ןוא רעווש ַא ןעוועג
 -רַא רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןבעל ןוא בייל טימ ךיז רע טָאה ,ךשמה ּפמעק

 ןבעל ןייז ןופ רָאי ייוצ עטצעל יד .ּפמעק םעד ןריזינַאגרָא ןפלעה ןופ טעב

 ןוא רעדניק ןשיװצ רעדיוו .ּפמעק םעד ןופ רָאטקעריד ןעוועג רעמוז רע זיא
 רע טבעל ָאד ,ףורַאב רעתמא ןייז זיא סָאד רעּבָא ,רעווש זיא טעברַא יד .טנגוי

 ,סיוא ךיז
 רעד ףױא קירוצ רע טמוק ,רעטּפעשעגסיױא ןַא ,רעמוז ןטצעל ןכָאנ

 -צולּפ רעד .רָאי םעיינ ןפיוא ןטקעיָארּפ ןוא ןעגנונעפָאה טָאה רע .םרַאפ

 ,רעביא ץלַא טסייר טיוט רעקידגנול

 ז .מ

 א א

 טעברַא רעשיטַאמעטסיס ןופ שטנעמ ַא ןעוועג זיא ןַאמצלַאז ןושרג

 -יא ןַא ,גנוטיירגוצ ןוא גנודליב רעקירעהעג טימ שטנעמ ַא ,ןעקנעד ןוא

 ירפ רָאג רע טָאה -- ,גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןופ רבח רענעבעגעגרעב
 ישידיי רעיינ רעד ןופ טפַאשרערעל רעד ןשיווצ זיא ץַאלּפ ןייז זַא ,טליפרעד
 ןעמונעג ,לוש רעד ןופ טסניד םוצ טלעטשעג ךיז טָאה רע ,לוש רעכעלטלעוו

 ַא טלקיװטנַא ןוא ,סָאמ רעטסערג רעד ןיא טעביוַא ןוא ןטכילפ ךיז ףיוא

 ,רערעל ַא ןופ ןוא דעטלַאװרַאפ-לוש ַא ןופ טייקיטעט עטפַאהרעטסומ עכייר
 ,טפַאשרבח:-רעדניק ןופ ןעיידיא ענעגייא ענייז לוש ןיא טכַארבעג טָאה רע

 רע .לוש ןיא טעברַא-טנַאה ןופ ,רעדניק יד רַאפ גנוטלַאװרַאפ-טסבלעז ןופ

 ןופ ןעיידיא עשינָאנַאדעּפ עלַאקידַאר עינ יד ןופ ךס ַא טריטּפָאדַא טָאה
 ןכעלקריװרַאֿפ וצ ױֹזַא יו גע םעד טכוזעג טָאה רע ןוא ןוָאי רעק20 יד
 ןזעוו-לוש ןכעלטלעוו-שידיי ןופ ןעגנוגנידַאב ערעוװש יד ייב ןעיידיא יד טָא

 רעדניק יד טימ ךיז ןטלַאה -- ןעוועג זיא געוו ןייז .ןליוּפ ןקיטלָאמעד ןיא
 ,לוש ןיא ןטייקייג עלַא ןרינַאלּפ ייז טימ ןעמַאזוצ ,שירבח ןוא קיטכירפיוא

 ,ןילפיצסיד רעקיטױנ רעד טימ רעדניק יד ןופ טייהיירפ יד ןדניבפיונוצ
 ןיא ,לוש רעד ןופ גנורילעדָאמ רעד ןיא םיפתוש רַאפ רעדניק יד ןכַאמ

 ,ןלַאעדיא עריא ןכעלקריוורַאפ

 ,טריפעגנָא טָאה ןַאמצלַאז ןושרג רעכלעוו טימ ,עשרַאװ ןיא לוש רעד ןיא
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 יז ןענייז לוש רעדעי ןיא טינ סָאװ ,ןלײטּפָא ןוא ךעלעקניוו ךס ַא ןעוועג זיא

 -קעלָאק ,עירָאטַארָאנַאל עשימעכ עניילק א ןעוועג זיא ָאד :אצמנב ןעוועג

 -ףַאװ-ץלָאה רעניילק ַא ןעוועג זיא ָאד ;עלַארענימ ןוא עשינַאטָאב סעיצ

 רעייז ,בולק רעייז טַאהעג רעדניק יד ןבָאה ָאד :יירעדניבנייא ןוא טַאטש
 ענעבילקעגּפָא ןוא קעטָאילבינירעדניק רעייז ,עסַאק-ייל ןוא וויטַארעּפָאָאק

 ,ןּפורג-ץנַאט ןוא ?גנַאזעג
 יד רַאכ טייצ עכעלרעדיוש א ןעוועג זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ףוס

 טריסימסקע רדסכ ןעמ טָאה ןלוש ,טרעגנוהעג ןבָאה רערעל .,ןלושדָאשיצ

 תופידר עכעלנעזרעּפ ןענַאטשעגסיױא ןענייז רערעל יד ,ןלַאקָאל ערעייז ןופ

 ןוא טרעטיברַאפ ןעװעג זיא גנורעקלעפַאב עשידיי יד ,טכַאמ רעד דצמ

 -לוש רעד ןיא טרעמַאלקעג תוחוכ עלַא טימ ךיז טָאה ןַאמצלַאז .ןגָאלשרעד

 ,טניואוועג טָאה רע ואוו ,לרעמיצ ןיילק ןייז ןעוועג זיא לוש ןיא ָאד ,טעברַא

 -- טעברַא-לוש רעד ךָאנ ןעהעש עגנַאל ,ורּפָא ןייק ןופ טסואוועג טינ טָאה רע

 -ורּפָא ףיא רעדניק יד טימ ןרָאפעג רעמוז .רעדניק יד טימ טכַארברַאפ
 טפנוקוצ ריא ןיא ןביולג רעד ןוא לוש רעד וצ טפַאשיירטעג יד .סעינָאלָאק

 ןזָאלרַאפ וצ ןסָאלשַאב ףוס-לכ-ףוס רע טָאה ךָאד ןוא .טזָאלרַאפ טינ םיא טָאה
 -יירפ ןופ ןעגנוגנידַאב ןיא ,עּפָאריײא-ברעמ ןיא זַא ,טפָאהעג טָאה רע ,ןליױוּפ

 םעיינ ןוא תוחוכ עיינ טימ ןעמעננָא ךיז רע טעוװ ,רוטלוק רעכייר ןוא טייה
 ,ןסיוו

 -ַאב טינ רעבָא םיא זיא'ס .עיגלעכ ,לסירב ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע
 טָאה טנַארגימע ןַא ןופ עגַאל יד ,טייקכעלטימעג ןוא ור ןייק ןעוועג טרעש

 טָאה רעדניק עשידיי רַאפ לוש-גָאטימכָאנ עקיטרָאד יד .טרעטַאמעג םיא

 ,טקידירפַאב טינ םיא
 ןיק טכַארבעג םיא טָאה עיגלעכ ףיוא סיצַאנ יד ןופ ףירגנָא רעד

 -רעטעברַא ןשידיי ןכרוד עטעװעטַארעג ,ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ --- עקירעמַא
 -רעטעברַא רעד ןיא טעברַא ןופ ןוואורּפ עיינ ןייק וצ רעבָא -- טעטימָאק

 ןיא ןטעברַא קעװַא זיא רע .חוכב טליפעג טינ ךיז רע טָאה לוש-בָאגוצ גניר
 ןופ םוקמוא רעד ,ןליױּפ ןיא ןדיי יר ןופ לרוג רעקירעיורט רעד .ּפַאש ַא

 ,רעליטש ַא .טקיטשעג םיא טָאה ץלַא סָאד -- טניירפ ןוא החּפשמ ןייז
 ןלַאנָאיצַאנ םעד ןגָארטעג רע טָאה ,רענעסָאלשעגנייא ךיז ןיא ,רעקידנגייווש

 ךעלסיב וצ טָאה סָאד ןוא -- ךיז ןיא רעצ ןכעלנעזרעּפ םעד ןוא קיטייװ

 ,טולב ןייז ןוא ץרַאה ןייז טמסרַאפ

 טלעטשענגפיוא ןטסידנוב רעזירַאּפ יד ןבָאה גירק ןופ ףוס ןכָאנ ןעוו

 םעד ןדַאלעגנייא ייז ןבָאה ,זירַאּפ ןבעל ,אונירב ןיא םייהרעדניק-קעדַאלװ יד

 טעברַא עשירעיצרעד יד ןעמענוצרעביא החונמ יורפ ןייז ןוא ןַאמצלַאז 'ח
 סע .טעברַאעג ָאד זַאמצלַאז 'ח טָאה רָאי רָאּפ ַא .םייה-קעדַאלוװ רעד ןיא

 רעקירעהעג ַא ףיוא טלַאטשנַא םעד ןלעטשקעװַא ןבעגעגנייא םיא ךיז טָאה

 ןופ הביבס רעד ןיא לָאמַא רעדיוװ ןייז וצ ךעלקילג ןעוועג זיא רע .ךיוה

 ,רעדניק עשידיי
 טנדרָא רע ןוא קרָאי-וינ ןייק קירוצ םוא ךיז רע טרעק רָאי רַאֹּפ ַא ךָאנ
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 -טלעג עקיטיונ יד ןָא ,גנורַאפרעד ןָא .יטרעביל ןיא םרַאפ-רעניה ַא ןייא

 רעד ףיוא ןבעל עמַאזנייא סָאד רעבָא .םרַאפ יד טיובעגפיוא רע טָאה ,ןעלטימ
 טעמוא רעד ןוא ץנעטסיזקע ןייז ןעניז ןייק ןבעג טנעקעג טינ טָאה םרַאפ

 קרָאי-וינ ןופ םירבח ךיז ןבָאה לָאמַא .רענייב יד ןיא ןסעגעגנייא ךיז טָאה
 רעייז טלָאמעד טָאה -- טייצ רעצדוק ַא ףיוא סנַאמצלַאז יד וצ טּפַאכעגּפָארַא
 ,טומ ןופ טסייג םעיינ טימ טמעטָאעג בוטש

 ןבָאה ,/ךשמה; ּפמעק םנופ גנודנירג רעד טימ ,רָאי רָאּפ עטצעל יד

 ןשיוצ קירוצ .ןַאמצלַאז רבח ןופ ןבעל ןיא םָארטש םעיינ ַא ןגָארטעגנײרַא
 ,לטיּפַאק יינ א .טייקכעלײרפ ןוא ןעגנַאזעג ערעייז וצ קירוצ ,רעדניק

 -עלטלעוו-שידיי רעד ןיא ןביולג ןוא תוחוכ עטײנַאב טימ ,וואורּפ רעיינ ַא

 רעמוז ןטצעל םעד .ךַאוּפש רעשידיי רעד ןופ חוכ ןיא ןוא גנואיצרעד רעכ
 ןייז ןבעגעגקעװַא טָאה רע ,תוחוכ ענייז רעביא טעברַאעג ןַאמצלַאז רבח טָאה
 -טע ."ךשמה;/ ּפמעק םעד -- ,ןעגנוגנערטשנָא עשיזיפ יד ןוא טנוזעג ץנַאג
 ןברָאטשעג טעטרַאװרעדמוא ןוא גנולצולּפ רע זיא רעטעּפש םישדח עכעל

 -סומ ַא .דובכ ךָאנ ךיז טגָאיעג טינ ,ןדײשַאב ,טייקכעלנעזרעּפ עכייר ַא
 עיצַאטנעירָא טימ שטנעמ ַא .,טייקיטכירפיוא ןוא טייקכעלטנרָא ןופ רעט

 רענרעדָאמ רעד ןופ ןוז רעיירטעג ַא .טייקכעלטפַאשלעזעג רעשיטילָאּפ ןיא

 ,"דנוב;ק ןופ ןוא רוטלוק רעכעלטלעוו-שידיי

 ןַאדזַאק .ש .ח

6 

 ןַאמשיפ שרעה בקעי

 ןברָאטשעג -- ןלױּפ-שיסור ,ץעלדעש ןיא 1892 ינוי ןט2 םעד ןריובעג

 .קרָאי-וינ ןיא 1965 רעבמעטּפעס ןט1 םעד

 -עגנָא ןַא ןעועג זיא רעטָאפ רעד .עזיור ןוא רעב שיבייל ןופ ןוז

 ווא טייהדניק רעד ןיא .רעטלעטש

 טנרעלעג ןַאמשיפ טָאה ןרָאי-טנגוי

 -דעש ןיא) תובישי ןוא םירדח ןיא

 רע טָאה רעטעּפש ,(קסירב ןוא ץעל

 םידומיל עכעלטלעוו וצ ןעמונעג ךיז
 "של ַא יװ טקיטפעשַאב ןעוועג ןוא

 ,רעטלַאהכוב ןוא רער

 עטשרע יד ןופ זיא ץעלדעש ןיא

 טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ ןרָאי

 -ינַאגֹרֶא עשידנוב ַא ליטעט ןעוועג

 ןטסידנוב רעצעלדעש יד  .עיצַאז

 -ולָאװער ענייש ןביושרַאפ ןבָאה

 -כישעג רעד ןיא רעטעלב ערענָאיצ

 ןופ ןרָאי יד ךָאנ ןעוו .דנוב ןופ עט
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 -םיוא קרַאטש רעדיו טָאטש רעד ןיא גנוגעװַאב עשידנוב יד טָאה עיצקַאער

 -אטשעגוצ ריא וצ ןַאמשיּפ זיא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב טבעלעג
 טרעהעג רע טָאה דנוב םוצ .רעוט רעוויטקַא ןַא ןרָאװעג דלַאב ןוא ןענ
 ןָא 1916 רָאי ןופ

 שינעעשעג-ײטרַאּפ רעקיטכיו ַא ןיא ןעמונעג לייטנָא טָאה ןַאמשיפ

 -ינַאגרָא רעצעלדעש רעד ןופ טַאגעלעד א יװ .ןליוּפ ןיא דנוב ןופ ןבעל ןיא

 ןיא דנוב ןופ ץנערעפנָאק-דנַאל רעד ןיא טקילײטַאב ךיז רע טָאה ,עיצַאז

 ןיא ןילבול ןיא 1917 רעבמעצעד ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא סָאװ ,ןליױּפ

 ןיא דנוב ןרעדנוזַאב םעד רַאפ ןייטש-טנורג רעד ןרָאװעג טגיילעג זיא'ס ואוו
 ,חכולמ רעשיליוּפ רעד

 ענליוו ,קָאטסילַאיב ןיא קיטעט ןעוועג ןַאמשיפ זיא 1920 ןרָאי יד ןיא

 ןיא זיא רע ואוו ,עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה רעטעּפש .ענווָאק ןוא
 רטטעברַא-גנורענרעד ןופ ןייארַאפ ןופ רָאטערקעס ןעוועג ןטייצ ענעדישרַאפ

 ןיא טייצ ַא .עטלעטסלעגנָא-סלדנַאה יד ןופ ןיײארַאפ ןיא ןטמַא ןעמונרַאפ ןוא
 ןָאיַאר רעוװעשרַאװ ןיא טעטימָאק ןשידנוב ןופ רַאטערקעס ןעוועג ךיוא רע

 :טריטסערַא ןעוועג טייקיטעט רעשידנוב ןייז רַאֿפ רע זיא לָאמ ייווצ

 רעשילױּפ רעד ךרוד 1924 ןיא ןוא ןטנַאּפוקַא עשטייד יד ךרוד 1917 ןיא
 טעטש לָאצ ערעסערג ַא טכוזַאב ךיוא רע טָאה דנוב ןופ תוחילש ןיא .טכַאמ
 ןײוװעג רע זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד ,ןלוּפ ןיא

 "ייצ רעכעלגעט רעװעשרַאװ רעד ןופ עיצַארטסינימַא רעד ןיא טקיטפעשַאב
 .סערּפסקע רעזנוא גנוט

 ןַאמשיפ בקעי שרעה זיא ,ןלױּפ ןלַאפַאב זיא דנַאלשטיײד-רעלטיה ןעוו

 ַא ןביױהעגנָא םיא רַאפ ךיז טָאה'ס .עשרַאװ ןופ קעװַא ףסוי ןוז ןייז טימ

 ,דנַאלסור ,ענליו רעביא טריפעג םיא טָאה סָאװ ,געוו-רעדנַאװ רעכעלנייּפ
 -רַאפ ןייטשוצסיוא טַאהעג ןוז ןטימ רע טָאה רָאי 7 ךרעב .עניכ ןוא ןַאּפַאי

 ןענייז רעטכָאט ןוא יורפ ןייז .ײכנַאש ןיא טילּפ ַא יװ ןתוינערוּפ ענעדיש
 -טלעװ רעטייוצ רעד תעב סיצַאנ עשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא
 -עמַא ןייק ןגָאלשרעד ךיז ןוז ןטימ ןעמַאזוצ רע טָאה 1948 רָאי ןיא ,המחלמ

 .עקיר
 -עג טָאה סָאװ ,גיוא ןַא טַאהעג ןַאמשיפ טָאה ,שטנעמ רעקיטומטוג ַא

 ןשטנעמ ערעדנַא ןופ ןדיירפ ןוא ןדייל יד טליפעג טָאה סָאװ ,ץרַאה ַא ןוא ןעז
 .ןעגנולדנַאה ערעייז ןופ ןוויטָאמ יד ןייטשרַאפ וצ טכוזעג ןוא

 לָאצ ַא טסַאפרַאפ ןוא ןעּפ רעד וצ ןעמונעג ךיז רע טָאה עשרַאװ ןיא ךָאנ

 געט עקידרעמוז .נ .א ךוב ַא ןיא טכעלטנפערַאפ טָאז רע סָאװ ,ןעגנולייצרעד
 "עגסױרַא רע טָאה ײכנַאש ןיא ןרָאי ערעווש ענייז ןיא ךיוא ,(1928 עשרַאוו)
 רע טָאה עקירעמַא ןייק ןעמוק ןכָאנ ןדיי עטלגָאוורַאפ .נ .א ךוב ַא ןבעג
 1954 קרָאי-וינ) ןגעוו עשימייה .ג .א ןעגנולייצרעד ךוב ַא ןבעגעגסױרַא
 גאלרַאפ ןשידנוב ןיא ןענישרעד זיא רעטעּפוע ןוא רעירפ ךוב טצעל ןייז
 0 ,1957 רָאי ןיא ,סערייא-סָאנעוב ןיא ,ךובדיי

 ה .ש

0 
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 ןַאמלעדנַאמ השמ

 ןרעטלע יד .ןלױּפ-שיסור ,ץעלדעש ןיא 1895 רַאונַאי ןט2 םעד ןריובעג
 טמַאטשעג .ןדיי עזעיגילער-ףיט -- המחנ-לדניירב ןוא לדנעמ-םחנמ יכדרמ --
 ,רחוס ַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .תוחּפשמ עשידיסח עטסנעעזעגנָא יד ןופ
 ןוא רדח ןיא טנרעלעג טָאה השמ
 רערעל עטַאוירּפ ייב ןוא ,הבישי
 ןיז .ןשינעטנעק עכעלטלעיו --

 ןוז רעד זַא ,טלָאװעג טָאה רעטָאפ

 ,תונבר ףיוא הכימס ןעמוקַאב לָאז

 ,ןטעברַא קעװַא זיא ןײלַא השמ רעבָא

 .רעכַאמרעגיײיז ַא וצ

 -נַאמ טָאה הבישי רעד ןיא ןיוש
 טימ טריסערעטניארַאפ ךיז ןַאמלעד
 -לעזעג ןוא גנודליב רעכעלטלעוו
 טָאה רע .ןעמעלבָארּפ עכעלטפַאש

 רוטַארעטיל עשידיי יד טרידוטש
 ןופ דיסח רעסייה א ןרָאװעג ןוא
 טקילײטַאב רוחב רעגנוי ַא יו ,ריא
 טייקיטעט רעד ןיא וויטקַא ךיז רע
 רךימזה טפַאשלעזעג-רוטלוק רעד ןופ

 -עג ךױא זיא רע .ץעלדעש ןיא

 רעשידי רעד ןיא וויטקַא ןעוו

 רעויטקַא ןוא רעיוב .רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג ,קעטָאילביב-סקלָאפ

 ,טָאטש-םייה ןייז ןופ לוש-סקלָאפ רעשידיי רעד ןיא רעוט

 -שג ןפַאשעג המחלמ-טלעװו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא זיא'ס ןעוו
 ןכָאנ .קיטעט ריא ןיא ןרָאװעג ןַאמלעדנַאמ זיא ,ײטרַאּפ-סקלָאפ יד ןרָאװ

 ץעלדעש רע טזָאלרַאפ ,1917 ןיא עיצולָאװער רעדנעלטור רעד ןופ ךורבסיוא
 -לוק רעשידיי רעסיורג ַא ןופ ןטייקכעלגעמ יד .וועיק ןייק קעװַא טרָאפ ןוא
 -סקלָאפ ןשידיי ןיא טעברַאעג טרָאד טָאה רע .טקָאלעג םיא ןבָאה טעברַא-רוט
 .רעטלַאוװרַאפ-ףליהעג סלַא ,גַאלרַאפ

 ,ןייטשרוב הקבר ןירערעל רעד טימ הנותח ןַאמלעדנַאמ טָאה 1919 רָאי ןיא
 ,ןליוּפ ןייק קירוצ ייז ןעמוק 1920 רַאי ןיא

 : טעברַא עכעלטפַאשלעזעג ענעדישרַאפ ןוטעג 1928 -- 1921 ןרָאי יד ןיא
 וצ ףיוא שטיװָאנַארַאב ןיא טעטימָאק ןשידיי-שיניַארקוא ןופ רעייטשרָאפ
 ןשידיי ןלַארטנעצ ןיא רעטעברַאטימ ,ןדיי ןופ גנורעדנַאװרעביא יד ןפלעה
 רעשידיי רעד ןופ רַאטערקעס-לַארענעג ,עשרַאװ ןיא ןיײארַאפ-רעקרעװטנַאה
 ,ןלױּפ ןיא ײטרַאּפ-סקלָאפ

 טצעזַאב ןוא ץעלדעש ןַאמלעדנַאמ עילימַאפ יד טזָאלרַאפ 1929 רָאי ןיא
 רעשידיי רעלַארטנעצ רעד ןיא ןָא טמוק ןַאמלעדנַאמ השמ .עשרַאװ ןיא ךיז
 ןוא ,דנַאל סָאד רע טכוזַאב ָאשיצ ןופ תוחילש ןיא .(ָאשיצ) עיצַאזינַאגרָא-לוש
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 ןפַאשעג רע טָאה תועיסנ ענייז תעב .דנַאלסיוא ךיוא ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא

 "עווַאב-לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד רַאֿפ רעגנעהנָא ןוא טניירפ רעטנזיוט

 רעקיזָאד רעד ןיא .ןעגנולמַאז-טלעג טריפעגכרוד ךיוא יװ ,ןליױּפ ןיא גנוג

 יד טימ טריסערעטניארַאפ טָאה רע .ךעלדימרעדמוא ןעוועג רע זיא טעברַא

 -ןסַאמ ןשידיי ןופ טייוו ןעוועג ןיוש ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ וליפַא ןלוש עשידיי

 ,ןבעל

 ןייז טימ ןעמַאזוצ .דנוב ןיא ןיירַא ןַאמלעדנַאמ השמ זיא 1921 ראי ןיא

 רעירפ רָאי 3 טימ ךָאנ זיא רעכלעוו ,ןָאסלעדנעמ המלש טניירפ ןכעלנעזרעּפ

 רעד ןיא ךיוא ןוא ָאשיצ ןיא ןדנוברַאפ םורַא יוזַא רע טרעוו ,דנוב ןיא ןיירַא

 ,ײטרַאּפ
 -ברעמ ןַאמלעדנַאמ טכיזַאב המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ברע ןרָאי יד ןיא

 רעד רַאפ סעיצקַא יד ,רעדנעל עשיטלַאב ןוא עשיװַאנידנַאקס יד ,עּפָאויײא

 .גלָאפרעד סיורג טימ ךרודַא ןעייג ָאשיצ

 -נַאמ טזָאלרַאפ ,המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ ,1939 רעבמעטּפעס ןיא

 -- ענװָאר ןיא ךיז רע טלַאהרַאפ ,רעטנזיוט ערעדנַא ליפ יוװ ,עשרַאװ ןַאמלעד

 סעיצקַא עכעלרעי ענייז טימ תוכייש ןיא טנָאנ ןעוועג םיא זיא סָאװ ,טָאטש יד

 -לעוו ,ןטסידנוב ןוא רעביירש עשידיי עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ .ָאשיצ רעד רַאפ

 טָאה געו רעד ,רעטייו רע טרעדנַאװ ,ענוװָאר ןיא ןפָארטעג טָאה רע עכ

 ןעמוקעג ,יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ןיוש ,רע זיא ןטרָאד ןופ .ענליוו ןייק טריפעג
 .קרָאיזוינ ןייק

 -ָאלקיצנע עשידיי ,ָאוויי ןרַאפ טעברַאעג ןַאמלעדנַאמ טָאה קרָאי-וינ ןיא

 "רַא ןייז ןוטעג טָאה רע .סערגנָאקירוטלוק ןעידיי ןרַאפ 1947 ןופ ןוא עידעּפ
 רעשידיײ רעד רַאפ טעברַא רע זַא ,ןייזטסואווַאב ןטימ -- עביל טימ טעב

 ,ללכב רוטלוק רעשידיי רעד רַאפ ,רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש

 -נַאמ טָאה סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי ןרַאפ טעברַא רעקירָאיליפ ןייז ןיא

 ,ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד ןיא ןעגנוגנידַאב ערעדנַא ץנַאג ייב ןיוש ,ןַאמלעד

 עקידהמחלמרַאפ יד ןיא יװ ,טפַאשיירטעג ןוא ןטייקיאעפ עבלעז יד ןזיװעגסױרַא

 -עטיל רעשידיי רעד ןיא טײקטנוװַאהַאב ןייז .ָאשיצ רעד רַאפ ןלױּפ ןיא ןרָאי

 -כעלגעמ יד ןבעגעג םיא טָאה עטכישעג-רוטלוק רעשידיי רעד ןיא ןוא רוטַאר

 תוכולמ עשינכש רעדָא עדַאנַאק ןוא ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד ןיא ךיוא טייק
 -פיוא ןופ ןסערעטניא יד ןיא טעברַא עקיטכיוו עכעלטנייוועגרעסיוא ןַא ןריפ

 ,ןעמוקעג זיא רע ואוו ,רעטרע עלַא ןיא .ןבעל עכעלטלעוו-שידיי סָאד ןטלַאה

 רַאפ טײקוװיטקַא יד טקעוועג ןוא ןטַארעפער עקידנרעלַאב ןטלַאהעג רע טָאד
 ןיא טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג ןייז ןיפ ןרָאי יד ןיא .רוטלוק רעשידיי רעד

 -נַאמ השמ טָאה עקירעמַא-ןופצ ןופ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ןוא עּפָאריײא

 -יצ ענעדישרַאפ ןיא ןעלקיטרַא לָאצ ערעסערג ַא טכעלטנפערַאפ ןַאמלעד

 ,ןרושָארב עכעלטע ךיוא יװ ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוט
 3 םעד .עדַאנַאק ,לָאע-טנָאמ ןיא ןברָאטשעג זיא ןַאמלעדנַאמ השמ

 רוטלוק ןשידיי ןופ תוחילש ןיא ןעוועג טרָאד זיא רע תעב 1963 רעבמעווָאנ
 .קרטי-וינ ןיא הרובק וצ ןעמוקעג זיא רע .סערגנָאק

 ווַאטַאכיש עײיש
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 ישא ךיאמ לאומש

 ,עינרעבוג רענוװָאק ,קָאשיּפוק ןיא 1889 רעבָאטקָא ןט19 םעד ןריובעג

 -שיסקָאדָאטרַא ןוא עכעלגעמרַאפ ןעוועג ןענייז ןרעטלע יד .דנַאלסור-עטיל

 ןעוו ,ןברָאטשעג זיא רעטָאפ רעד

 רָאי 10 ןעװעג זיא ריאמ לאומש

 טליפרעד ךיג טָאה םותי רעד .טלַא

 ,טיונ ןופ םעט םעד

 -עג טָאה ירשָא ריאמ לאומש

 ןיא רעטעּפש ןוא םירדח ןיא טנרעל

 -ןוָאק ןיא הבישי רעקדָאבָאלּפ רעד

 -הבישי עמירָא ערעדנא ליפ יוװ .ענ

 ןסע , טזומעג רע ךיוא טָאה ,םירוחב

 שטָאכ .ןשיט עדמערפ ייב "געט

 -עג זיא לגניי רעוויטיטנעס רעד

 יד ןופ טקריװַאב קרַאטש ןרָאװ

 -וומיטש טשיטסימ ןוא דייר-דסומ

 ,הבישי רעד ןופ הביבס רעד ןיא ןעג

 -רעד םיא וצ ךיוא רעבַא ןענייז

 -כַאװעגפיוא יד ןופ ןעגנַאזעג ןֹוא ןעקנַאדעג ערענָאיצולָאװער עיינ יד ןעגנַאג

 ,רעטעברַא עשידיי עט

 -ַאק ַא -- רעטעברַא ןַא טרעוו ןוא הבישי יד רע טזָאלרַאפ רָאי 13 וצ
 ןיא ויטקַא ןיוש רע ןזיא ,1904 ןיא ,רעטעּפש רָאי ח טימ .,רעכַאמנשַאמ

 "ידנוב עמייהעג יד ןטלַאװרַאפ וצ טױרטרַאפנָא םיא טָאה'מ .דנוב םעניילק

 ,ויטקַא ראג ןעוועג רע זיא 190576 ןופ עיצולָאװער רעד ןיא .קעטָאילביב עש

 ַא ןעמוקַאב ןוא ןרעװ וצ טריטסערַא טָארדעג םיא טָאה'ס ןעוו ,1906 ןיא

 ,עקירעמַא ןייק קעװַא רע זיא ,ףָארטש ערעווש

 ןייז טבעלעג טָאה'ס ואוו ,גרובסטיּפ טָאטש רעד ןיא ךיז טצעזַאב רע

 -עגייב ךס ַא ןוא רָאי 42 קיטעט ןעוועג רע זיא טָאטש רעד ןיא .רעטסעווש

 גנוגעװַאב-ןָאינוי-דיירט ןוא רעשיטסילַאיצָאס רעקיטרָאד רעד וצ טרעייטש

 ,ןבעל ןכעלטלעוו-שידיי םוצ ןוא

 רעקיטרַאפ ַא ןעװעג רע זיא ,םייה עטלַא יד טזָאלרַאפ טָאה רע תעב

 רעקירָאי-17 רענעּמוקעגנָא טשרָאקָא רעד טשינ ןעק עקירעמַא ןיא ,טסידנוב

 רע טרעװ .ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ דילגטימ ַא ךיילג ןרעוו רוחב

 ,?לסּפיא,) עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רענַאקירעמַא רעד ןופ רעוט ַא

 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא ןיירַא רע טערט ,רעטלע לסיב ַא טרעוו רע רָאנ יו

 עטסכעלדימרעדמוא עריא ןופ רענייא גרובסטיּפ ןיא טרעוו ןוא ײטרַאּפ

 ןרָאי ענעי ןיא ןבָאה סָאװ ,סַאג ןיא ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא טּפָא טדער .רעוט

 יַאּפָארּפןסַאמ רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא לָאר ערעיוהעגמוא ןַא טליּפשעג

 .עדנַאג



 ירשָא ןוא ,גנַארד ןוא םרוטש ןשיטסילַאיצָאס ןופ טייצ ַא ןעוועג זיא'ס
 ףיוא שירעפעש ןוא וויטקַא .רעמרוטש עטסוויטקַא יד ןופ גרובסטיּפ ןיא זיא

 רע .ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא זיולב טשינ ,ןטיבעג עטסנדיײשרַאפ

 רעגרובסטיּפ ןופ רעיוב יד ןשיווצ ןעוועג ןוא רעכַאמנרַאגיצ ַא ןרָאװעג זיא
 ; ןָאינוי-רעטעברַא-רעקעב יד ןריזינַאגרָא ןפלָאהעג ; ןָאיני-רעטעברַא-קַאבַאט

 -ַארעּפָאָאק ַא ןופ רעטלַאװרַאפ ; םואעסייל-רָאביײל ןופ רעשזדענעמ ןעוועג

 -רַא ןשידיי ןיא רעטעּפש ;ףילער-סלפיּפ ןיא ;טרָא ןיא וויטקַא ןעוועג ; וויט
 ,טעטימָאק-רעטעב

 ,ויטקַא םיא ןיא ןרָאװעג .גניר-רעטעברַא ןיא ןיירַא ירשָא זיא 1909 ןיא
 רעגרובסטיּפ ןופ רעציזרָאפ ןוא רַאטערקעס ןופ ןטמַא יד טייצ ַא ןעמונרַאפ
 ןזיב גניר:רעטעברַא ןיא וויטקַא ןבילבעג ןוא .ר .ַא ןופ טעטימָאק-טקירטסיד

 .ןבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל

 -עגרעביא ןעוועג זיא רע עכלעוו וצ --- ןטעטױויטקַא יד טָא ןופ ענייק

 רעד ןיא !קידירפַאב טנָאקעג טשינ טלָאװ -- המשנ רעצנַאג רעד טימ ןבעג
 ךָאנ טַאהעג טשינ טלָאװ רע ןעוו ,טפַאשקנעב ןייז ,ץרַאה ןייז סָאמ רעלופ

 רעמ ןיא סָאװ ,ענייא ךָאנ .עיצַאזינַאגרָא ןייא ךָאנ ,טיבעג-סגנוקריוו ןייא
 יװ רָאנ ,טסילַאיצָאס ַא יו זיולב טשינ קיטעט ןייז ליוו רע .. .ענייא יו

 טימ ןענעגונגַאב טשינ ךיז ליוו רע ןוא .טסידנוב ַא ,טסילַאיצָאס רעשידיי ַא

 םייה רעטלַא רעד ןיא דוב םעד ןפלעה ךרוד טייקשידנוב ןייז ןזיײװסיױרַא
 ןיא .ָאד ןבָאה ,םייה רעיינ רעד ןיא קיטעט שידנוב ןייז ךיוא ליוו וע ---
 "עג ןוא ןעגנורדעגכרוד ,עיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס עשידיי ַא ,עקירעמַא
 ליפ ױזַא ןוא -- עיצַאזינַאגרָא ןייא ךָאנ זיולב .טסייג ןשידנוב ןיא טריפ

 ,עבַאגפיוא רעקיזָאד רעד ךיוא ךיז טעמדיו רע ...!ענייא ךָאנ יו רעמ
 -עט רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי ןייז ןופ טיבעג ןפיוא טירט רעטשרע ןייז

 סָאװ ,ףמַאק םניא לײטנָא רעױיטקַא ןייז -- ןעוועג זיא עקירעמַא ןיא טייקיט

 -עיצַאטיגַא רעשידיי רעד רַאפ ,גרובסטיּפ ןיא ,1908 ןיא טריפעג טָאה רע

 רעד ןיא ןפלָאהעג ליפ ןוא וויטקַא ןעוועג רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ .ָארויב

 טָאה גרובסטיּפ ןיא .עיצַארעדעפ רעשיטסילַאיצַאס רעשעידיי רעד ןופ טעברַא
 ףסוי -- ןטסידנוב רעוט ייווצ ךָאנ טימ גנוגעװַאב רעד ןיא טעברַאעג ירשָא

 ,רעטבילעג (ּפיליפ) לשיפ ןוא ןיקסַאב
 ןשידיי םעד ןדנירג ןפלָאהעג רע טָאה ,1921 ןיא גנוטלַאּפש רעד תעב

 ןעוו .ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ לייט ַא יו ,דנַאברַאפ ןשיטסילַאיצָאס

 ,יד ןופ רענייא רע זיא ,1926 ןיא ,ײטרַאּפ יד טזָאלרַאפ דנַאברַאפ רעד רעבָא

 רעד ןופ סרעדנירג יד ןופ רענייא ןוא ײטרַאּפ רעד ןיא ןביילברַאפ סָאװ
 ךָאנ ,רעסעּפש ךיוא .ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ עיצקעס רעשידיי
 -טלעוו רעטייוצ רעד תעב ,עיצקעס רעשידיי רעד ןופ עיצַאדיװקיל רעד
 ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא רע טביילב ,המחלמ

 רעכעלטנגוי רעד זיא ,רָאי יירד עטלייצעג יו רעמ טשינ ,רָאי יירד
 םניא ןעוועג סע זיא וצרעד .דנוב ןיא ןעוועג םייה רעטלַא ןייז ןיא ירשָא
 -לוש ןיִא רעדניק -- טייצ רעקיטניײה רעד ןיא ,רָאי 17 זיב 14 ןופ רעטלע
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 ,1906-1904 ןרָאי יד ןעוועג סע ןענייז דנַאלסור ןקיטלָאמעד ןיא רעבָא .ןרָאי
 -ףמַאק ןרענָאיצולָאװער ןקידנענערב ריא טימ טייצ עקיטלָאמעד יד ייס
 ןבָאה המשנ רעשיטטילאעדיא סירשֶא ןיא ןערב רעכעלרעניא רעד ייס ,םעטָא
 ןרָאװעג זיא רע סָאװ ,סָאד ןבעל ןצנַאג ןייז ןבילבעג זיא רע זַא ,טקריװַאב
 ,רָאי יירד יד ןיא

 טלָאמעד ןבָאה ךס ַא ,ךס ַא .רעקיצנייא רעד ןעוועג טשינ זיא רע
 -ַאב ןשידנוב ןקיטסייג רעייז עקירעמַא ןייק טכַארבעגרעבירַא רעטעּפש ןוא
 רעקידרעטייוו רַאפ טצונַאב רָאנ ,ןפרָאװעגקעװַא טשינ ָאד םיא ןוא -- שזַאג
 ,טקריוועג עקירעמַא ןופ ןדָאב ןפיוא ךיוא ןוא טיײקוװיטקַא רעשיטסילַאיצָאס
 טנייה ןיוש ןענייז ייז ןופ ךס ַא רעבָא .ןטסידנוב יוִו טפמעקעג ןוא טיובעג
 רעסיורג ַא ןיא ענעבילבעג"ןבעל יד ןופ .עקידעבעל יד ןשיװצ ָאטשינ
 ;(םזידנוב םוצ יא ,םזילַאיצַאס םוצ יא) רעטלעק ןוא רעטלע ןרָאװעג לייט
 ןעוועג זיא ירשָא ."םָארטש ןטימ, ןעמיווש ןוא ןבעל טכייל ַא ןבָאה ןליוו ליפ
 עלַא ןיא דנוב ןטימ ןבילבעג ןענייז סָאװ ,רוד ןייז ןופ עקינייו יד ןופ רענייא
 רע .ןעמָארטש עשידנוב-יטנַא עלַא ןגעק ןוא ןעגנוגנידַאב עלַא ייב ,ןטייצ
 עלַא ןופ ךשמב דנוב ןופ ןעמַאװע רענַאקירעמַא םעד ןטלַאהעגסיױא טָאה
 .ןרָאי

 ןקילָאמַא זיא דנוב םנופ יצ --- דנוב ןופ םינינע וצ ןעמוקעג זיא'ס ןעוו
 --- ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ,ןקידרעטעּפש םנופ יצ ,"דנַאלסור ןוא ןלױּפ ,עטיל;
 ,ףור םעד ןרעפטנע וצ עטשרע יד ןופ רענייא רע זיא

 ,עקירעמַא ןיא ךוזַאב ןייז ךָאנ) ךילרע קירנעה םיא טביירש 1938 ןיא
 ַא יװ (גרֹובסטיּפ ןיא) טדערעג טָאה; ,ירשָא ,רע זַא ,(דנוב ןופ תוחילש ןיא
 ןייז ןופ ףוס ןזיב טָאה ירשָא סָאװ ,ךיילגרַאפ ַא -- "טסידנוב רעװעשרַאװ
 -רַאפ עסיורג ַא יו ךיוא רעבָא ,גנונעכייצסיוא עכיוה ַא יװ טכַארטַאב ןבעל
 ,גנוטכילפ

 ןוא גרובסטיּפ דנַאטשוצ-טנוזעג ןייז בילוצ רע טזָאלרַאפ 1948 ןיא
 ןטײקנַארק יד .סעלעשזדנַא סָאל ןיא הכלמ יורפ ןייז טימ ךיז טצעזַאב
 -ושניא , סלַא ךַאפ ןייז ןיא ןטעברַא טשינ רעטייוו ןיוש ןעק רע .םיא ןגָאלּפ
 טשינ ןעק רע .רוטירעמע ףיוא רעבירַא קיטייצירפ זיא ןוא ?טנעגַא סנער
 טעברַא טיײהרעקנַארק ןליפַא רעבָא .רעירפ יו קידנזיורב ױזַא ןייז רעמ
 ןיא ,טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןיא ,גניר-רעטעברַא ןיא ןרָאי ליפ ךָאנ רע
 רעקנַארק רעד זיא לָאמטפָא ןוא .דנוב ןיא ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד
 טגניװצַאב טסיײג ןופ טעּפמיא רעד .עטנוזעג ךס ַא יװ רעוויטקַא ירשָא
 ,ףוג ןקנַארק םעד

 ןופ טעטימָאק-טקירטסיד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג רָאי עכעלטע ךשמב
 .טעטימָאק-דעטעברַא ןשידיי ןופ ןוא עינרָאפילַאק ןוא .ר .ַא

 ןופ טעטימָאק-רינידרָאָאק-טלעװ רעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סע ןעוו
 סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא ןַא יו דנוב רעד ןרָאװעג טרילבַאטע זיא סע ןעוו ,דנוב
 יד ןופ רענייא ןעוועג ירשָא זיא ,ןדָאב רענַאקירעמַא ןפיוא ךיוא טקריוו
 דיירפ טימ ןבָאה סָאװ .ױענַאקירעמַא שנעסעזעגנייא-טלַא יד ןשיווצ עטשרע
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 -עג זיא רע .עקירעמַא ןיא ךשמה ןשידנוב רַאפ ףמַאק רעזנוא ןעמונעגפיוא

 ןופ המשנ יד ,עקירעמַא ןיא דנוב ןופ ָארויב-לַארטנעצ ןופ דילגטימ 8 ןרָאװ

 ןָא ןבעגעגרעביא ןוא יירטעג ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא טעברַא רעשידנוב

 .י.ןצענערג

 -מוא טרָאפ טכַאמ טײקכַאװש יד ןעוו ,ןרָאי עטצעל יד ןיא ,רעטעּפש
 -ניא ךיז טעמדיוו ןוא רעביא ךיז רע טזָאל ,טייקיטעט ערעטיירב ַא ךעלגעמ
 -םדוק ןוא ײטרַאּפ דעשיטסילַאיצָאס רעד : ןטיבעג-טייקיטעט ייווצ יד ןצנַאג
 .דנוב םעד -- לכ

 טניירפ רעירפ) דנוב ןופ רעציזרָאפ טייצ עצנַאג יד טעמכ ןעוועג זיא רע
 םונעלּפ םנופ דילגטימ א ןעוועג זיא רע .סעלעשזדנַא סָאל ןיא (דנוב ןופ

 זיא יןטמַא;/ יד יו רעקיטכיו .דנוב ןופ טעטימָאק-רינידרָאָאק-טלעװ ןופ

 -נוב רעד ןופ המשנ יד ןעוועג זיא רע .לָאר עשיטקַאפ ןייז ןעוועג רעבָא
 -עגכרוד ןעוועג ךעלקריוו זיא רע ןוא ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא טעברַא רעשיד

 ,זירַאּפ ןיא ,קרָאי-וינ ןיא --- דנוב ןצנַאג ןופ ,דנוב ןופ ןגרָאז יד טימ ןעגנורד
 לָאמַא ךָאנ רע טָאה ןבעל ןייז ןופ ףוס םייב .םוטעמוא ,ביבא-לת ןיא

 ףיוא טקוקעג טשינ .טייקנבעגעגרעביא עשידנוב עטצענערגַאבמוא ןייז ןזיוועג

 ןרעוו וצ ןעוועג םיכסמ רע טָאה ,טײקטּפעשעגסיױא רעשיזיפ רעמערטסקע רעד
 .סעלעשודנַא-סָאל ןיא עיצַאינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ רַאטערקעס רעד
 טקוקעג טשינ ,טפַאהנסיװעג ,יירטענ טריפעגסיוא עיצקנופ יד טָאה רע ןוא

 ,ןבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל ןזיב ,טײקנַארק ןוא טײקכַאװש ףיוא
 ןופ שטנעמ ַא .רעביירש ןוא רענדער ןייק ןעוװעג טשינ זיא ירשָא

 ןעגנוגייצרעביא ענייז ןיא קרַאטש רעבָא ,ןדייר ןיא ךייוו .רענעט עליטש
 טשינ ַא ןיא טליפעג ןטסעב םוצ ךיז טָאה סָאװ ,רעוט רעלענָאיצַאזינַאגרָא ןַא

 -מַאזרַאפ-רעדילגטימ ףיוא ,ןעגנוציז-טעטימָאק ףיוא -- עּפורג רעסיורג וצ
 ,ךַאז רעד וצ ןבעגעגרעביא ,וויטקַא ,שיגרענע .ןצנערעפנָאק ףיוא ,ןעגנול
 ןַא טביאעגסיוא ,טקריוװעג רע טָאה ,ןעמונרַאפ ךיז טָאה רע רעכלעוו טימ

 ןבָאה םיא םורַא עלַא סָאװ ,םעד קנַאדַא קורדנייא ןַא טכַאמעג ןוא סולפנייא
 -עגרעביא יוא טפַאשיײרטעג ןייז ןוא טייקיטכירפיוא ,טייקכעלרע ןייז טצעשעג
 טָאה ,טדערעג טָאה רע ןעו .טניד רע רעכלעוו ,ךַאז רעד וצ טייקנבעג

 "עג םיא ןבָאה סָאװ ,עלַא רעבָא .ןטנעמוגרַא עכעלכַאז טימ טצונַאב ךיז רע
 םינּפל יד זַא ,טליפעג טקעריד ךיוא לָאמטּפָא ןוא טסואוועג ןבָאה ,טרעה
 ,ץרַאה ןייז --- טנורגרעטניה ןעמערַאװ רעייז ַא טָאה טײקכעלכַאז "עטלַאק,

 ןטצעל ןזיב טייקיטצט רעשידנוב רעד ןיא ןעמונרַאפ ןעוועג זיא רע
 ַא ףיוא ןעװעג ךָאנ רע זיא רעבמעטּפעס ןט4 םעד .ןבעל ןייז ןופ גָאט
 ןוא סעלעשזדנַא סָאל ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ גנולמַאזראפ

 ןעגנַאגעגסיױא רע זיא ,1961 רעבמעטּפעס 5 םעד ,רעטעּפש גָאט ַא טימ
 :החּפשמ עטסטנָאנ ןייז רעיורט ןוא רעצ ןיא טזָאלעגרעביא טָאה רע

 עקטסילַאיצַאס ַא -- הכלמ טטרבח יד ,ןירעטיײלגַאב-סנבעל ןוא יורפ ןייז

 -- ןוז ַא ןוא רעטכָאט ַא :רע יו יירטעג רעקינייו טשינ ,עקטסידנוב ןוא
 ,ןטסילַאיצָאס עדייג

 רערעש לאוומע .רד
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 ןיקצַאש קחצי

 רעשיטַאבעלַאב ַא ןיא עשרַאװ ןיא 1895 רַאורבעפ ןט27 םעד ןריובעג
 ןופ רענייא .רעטסעווש ייווצ ןוא רעדירב יירד טַאהעג טָאה רע .עילימַאפ
 .יקצַאש בקעי .רד רעקירָאטסיה רעד ןעוועג זיא רעדירב ערעטלע ענייז

 יז ןשיוװצ זיא ,קחצי ,ןײלַא רע רָאנ

 ,טסידנוב ַא ןעוועג ןעמעלַא

 טָאה ןרָאי-רעדניק עירפ ענייז ןיא

 עשידיי עלענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאב רע

 רע זיא רָאי 10 ןיב -- גנואיצרעדז

 רע זיא רעטעּפש .רדח ןיא ןעגנַאגעג

 -ַאנמיג סיקסנירק ןיא דימלת ַא ןעוועג

 טזָאלרַאפ טָאה רע .עשרַאװ ןיא עיז

 לייו ,רוחב רעקירָאי-16 סלַא לוש יד

 טָאה רע ןוא ןברָאטשעג זיא עטַאט זייז

 ךיז ןוא טעברַא רעד וצ ןייג ןסָאלשַאב

 ןייז וצ ןליו רעד .ןטלַאהסיוא ןיילַא

 סָאװ ,קיננעהּפָאמוא ןוא קידנעטשבלעז

 ןופ ךיוא טפַארק-ביירט יד ןעוועג זיא

 טָאה ,ןבעל ןקידרעטעּפש ןצנַאג ןייז

 זיולב טשינ ןזָאלרַאפ וצ ןגיואווַאב םיא
 ,אפוג עשרַאװ ןוא םייה רעװעשרַאװ ןייז ךיוא רָאנ ,לוש יד

 -סלדנַאה ַא ןיא ןטעברַא ןבױהעגנָא ,שזדָאל ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע
 -סלדנַאה רעכעלטנגוי ַא ,ָאד .רעדירב-ףיטש ערעטלע ענייז ייב ,עמריפ
 תעב ןיוש ,שזדָאל ןיא .דנוב ןטימ ןטפָאהַאב ךיז רע טָאה ,רעטלעטשעגנָא
 ףעלעה ,יורפ ןייז .טָאהעג הנותח רע טָאה ,המחלמ-טלעו רעטשרע רעד
 .עקטסידנוב עיירטעג ַא ןרָאװעג זיא

 -עּפש רָאי רָאּפ ַא ןוא גירק-טלעו ןופ ןרָאי עקידרעטייו יד ןיא
 -רַאעג רע טָאה טייצ עסיוועג ַא .עשרַאװ ןיא טבעלעג סיקצַאש יד ןבָאה רעט
 ןפורעג םיא טָאה ןעמ יו --- "קעלוי, זיא ןרָאי ענעי ןיא ,לָאטיּפש ַא ןיא טעב
 -עגנײרַא ןעועג -- טניירפ ןוא םירבח ענייז ןשיװצ ןוא החּפשמ רעד ןיא
 עשידנוב יד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רע .גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןיא ןָאס
 יד ןיא -- טלָאמעד ןבָאה סָאװ ,סעיצוטיטסניא-ףליה ןוא עכעלטפַאשטריװ
 יכיוו ַא טליּפשעג --- טײקמירָא-סקלָאפ רענײמעגלַא רעסיורג ןופ ןעגנוגנידַאב
 -ַאגרָא םייב וויטקַא ןעוװעג זיא רע ,ןבעל-רעטעברַא ןשידיי ןיא לָאר עקיט
 ןוא .סעיצַארטסנָאמעד ,ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ עשידנוב עסיורג יד ןריזינ
 ןעמונעגכרוד ןעוועג לָאמ עלַא רע זיא ,ןוטעג ןבָאה טשינ לָאז רע סָאװ :לכ-םדוק
 טבעלעג טָאה'ס עכלעוו טימ ,ןעמעלבָארּפ ןוא ןטייקיטעט ,ןשינעעשעג יד טימ
 רע טָאה גנוגעװַאב רעד טימ טייקנדנוברַאפ יד טָא .גנוגעװַאב עשידנוב יד
 ,ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב ןטלַאהעגנָא
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 זיא עקירעמַא .קרָאיײוינ ןייק טרירגימע סיקצַאש יד ןבָאה 1920 ןיא

 טימ ןוא טבעלעגנייא ךיז ןבָאה יז רעכלעוו ןיא ,םייה עיינ רעייז ןרָאװעג

 ךיז טוג ךיוא ןשינרעטַאמ עלעירעטַאמ ןופ ןרָאי לָאצ ַא ךָאנ ,טייצ רעד

 ,עדייב .(עשזנַארב-ריּפַאּפ רעד ןיא ןעוועג רָאי 25 עטצעל יד) .טנדרָאעגניײא

 ןוא ןעיױרפ ערעייז ,קַאסיא ןוא דרַאנָאעל ,ןיז ייוצ ערעייז טימ ןעמַאזוצ

 ,החּפשמ עקידנרירעּפסָארּפ עשינָאמרַאה ַא טלעטשעגפיונוצ ןבָאה ,רעדניק

 ךרוד עטריטּפָאדַא יד ןעמוקעגוצ ריא וצ זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ

 ןמלז רעריטרַאמ ןוא דלעהדָאטעג ןשידנוב םנופ רעטכָאט ןעלעה ןוא ןקעלוי

 עכעלרעטָאפ עלַא טימ ןרָאװעג ןגיוצרעד ייז ךרוד זיא יז .עזליא -- ךירדירפ

 -יצַאב ןופ לָאבמיס ַא ךיוא םעד ןיא ןעוועג זיא'ס ,ןליפעג עכעלרעטומ ןוא

 .יעידעגַארט רעשידנוב ןוא רעשידיי רעד וצ גנוא

 טרעדנעעג טשינ טָאה רעגייטש-סנבעל רעשימָאנָאקע רעטרעדנעעג רעד

 רע טָאה קרָאירינ ןיא .ןעגנוגייצרעביא עשיטסילַאיצָאס-שידנוב סקעלוי

 םיא ןיא ןעװעג ןוא בולק ןשידנוב םוצ ,ןעלעה טימ ןעמַאזוצ ,טרעהעג

 בולק רעשידנוב רעד טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ ןעוו ,ויטקַא

 ,עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןיא טרימרָאפסנַארט ךיז ("בולק םעדעמ; רעירפ)

 ךיוא טרעהעג .דנוב ןקיטנייה ןטימ ךיוא ןטפָאהַאב ןרָאװעג ךעלריטַאנ רע זיא

 -עג גנוטלַאּפש ריא ךָאנ ךיוא ןוא .ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רענַאקירעמַא רעד וצ

 .םזילַאיצָאס רענַאקירעמַא טימ ןדנוברַאפ ,טריזינַאגרָא טשינ םגה ,ןבילב

 ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא ןוא גניר-רעטעברַא םוצ טרעהעג ךיוא טָאה קעלוי

 -עג ַא ןעוועג לכ-םדוק רעבָא רע זיא םוטעמוא .ןָאשײאיסָאסַא-סטרעוורַאפ

 יד טקידייטרַאפ ,טרידיצעד ןוא ןּפָא ,םוטעמוא טָאה רע .טסידנוב רעיירט

 "נוב ןייז בילוצ זיולב טשינ סָאד רע טָאה ןָאטעג ןוא .דנוב ןופ ןעגנולעטש

 "עג זיא ןיילַא רע לייי ךיוא רָאנ ,טײקלַאיָאל ןוא טייקנבעגעגרעביא רעשיד

 יד ןופ טייקיטכיר רעד ןיא טגייצרעביא ףיט ןבילבעג ףוס ןזיב ןוא ןעוו

 -טשינ ךיוא -- טניירפ עכעלנעזרעּפ עטנָאנ יבגל וליפַא .ןעגנולעטש עקיזָאד

 גנולדנַאה ַא טימ ןבָאה יז ןעוו ,ןריגַאער ףרַאש טנָאקעג רע טָאה --- ןטסידנוב

 .ןביולג ןשידנוב ןייז ןָאטעג-ייװ טרָאװ ןקיסַאּפ-טשינ ַא טימ זיולב ןליפַא יצ

 ןגעוו -- שילױּפ ןוא שיסור ,שילגנע ,שידיי ןיא --- טנעיילעג ליפ טָאה רע ןוא

 זַא ןענַאטשרַאפ טָאה רע .גנוניימ ַא טַאהעג טָאה וע עכלעוו ןיא ,ןגָארפ

 טול יװ רעמ) ליטש ןוא טושּפ : דנוב םוצ גנוטכילפרַאפ ַא זיא טייקשידנוב

 ןפלָאהעג קידתושממ ןוא שיטַאמעטסיס רע טָאה (תומישר-גנורעײטשַאב יד

 -רעּפ,) לַאנרושז ןשילגנע םעד ,דנוב ןופ עטכישעג יד ,טייצ רעזנוא ןבעגסױרַא

 "וניטנָאק ןרעװ לָאז ףליה יד זַא ,טגרָאזעג ןוא ערעדנַא ןוא ("סוויטקעּפס

 "יא ןוא רעטנָאנ ,רעטוג ַא ןייז טנָאקעג טָאה רע .טיוט ןייז ךָאנ ךיוא טריא

 ,טניירפ רענעבעגעגרעב

 רעטנָאמרעד ןיוש רעד יצ גנואיצַאב עלופליפעג ןייז ןעוועג זיא קידנריר

 ןקידנעילב ןיא ,(1962 ןיא) טוט רעשיגַארט ריא .ןיקצַאש-ךירדירפ עזליא

 ,טרעדנעעג טשיג ךעלרעסיוא םגה .ןכָארבעצ םיא טָאה ,רָאי 25 ןופ רעטלע
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 רעבלעז רעד ןעוועג טשינ לָאמנייק ןיוש עידעגַארט רעקיזָאד רעד טניז רע זיא

 ,רעירפ יו

 ןשידנוב ןיא ןעמוקעג רע זיא לָאטיּפש ןיא ןיײגקעװַא ןרַאפ געט רָאּפ ַא

 טכַארבעגסױרַא .רעירפ טשינ לָאמנייק יוװ ױזַא טדערעג לָאמ סָאד .סיפָא

 יו ךיוא ןוא ןיז ייווצ ענייז וצ רעטָאפ ,ןַאמ ַא יו ןליפעג ענייז לַאטנעמיטנעס

 -- סיוא טזייוו ןוא קנַארק טליפעג ךיז רע טָאה לָאמ ןטשרע םוצ .טסידנוב ַא

 ןייז רעבָא .סעומש ןוא ךוזַאב רעקיזָאד רעד רעבירעד ןוא טקיאורמואַאב

 ןרָאי ענייז יו רעגניי ךס ַא רעטייוו ןעזסיוא ןייז ,שירפ ןעוועג זיא םינּפ

 ,טלעטשעגרָאפ ךיז ןבָאה תורוש יד ןופ רעביירש רעד טשינ ,רע טשינ ןוא

 ,סעומש רעטצעל רעזנוא --- ןייז טעוװ סָאד זַא

 ןייזטסואווַאב םעד ןריולרַאפ רע טָאה לָאטיּפש ןיא ןײגנײרַא ןכָאנ ץרוק

 רעבמעווַאנ ןט27 םעד -- רעטעּפש ןכָאװ רָאּפ ַא רע זיא דנַאטשוצ םעד ןיא ןוא

 ןרָאװעג רעּפרעק רעד זיא שטנואוו ןייז טימ םכסה ןיא .ןברָאטשעג --- 4

 ,היוול רעכעלטנפע ןַא ןָא ,טרימערק

 .ש .ע

 א

 -ָאפ רעד .לדייא ןוא בוד לאלצב ןופ ןוז רעד ןעוועג זיא ןיקצַאש קחצי

 עכיוה ַא טבעלרעד טָאה עכלעוו ,רעטומ יד .קישטַאירדָאּפ ַא ןעוועג זיא רעט

 עוװיטקַא ןַא ןעוועג זיא ,(המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ ןברָאטשעג) רעטלע
 ,(גנוטכיר סיקסניטָאבַאשז ןופ) ןירעוט עשיטסינויצ

 ןשידנוב טַאהעג ךיוא טָאה עילימַאּפ רעשיטַאבעלַאב רעד ןופ ןוז רעד

 ,ךילָאװ ,ווָאנדושט ןופ טמַאטשעג טָאה עילימַאפ יד .החּפשמ רעד ןיא סוחי

 רעווָאנדושט יד --- רעריטרַאמ עשידנוב עּפורג ַא סױרַא זיא לטעטש םעד ןופ

 יד .םָארגָאּפ ַא ןעמוקעגרָאפ רימָאטישז ןיא זיא 1905 יַאמ ןיא ."םישודק

 ףליה וצ םירבח 14 טקישעגסױרַא טָאה ווָאנדושט ןיא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב

 טָאה ,וָאנַאיָארט לטעטש ןיא ,געוו ןפיוא ,ץושטטבלעז רערימָאטישז רעד

 -רעד ייז ןופ 9 ןוא עפורג יד טלגנירעגמורַא םידעיוּפ ןומה רעסיורג ַא

 ַא ןלַאפעג ןיילַא טלָאמעד זיא סָאװ ,עּפורג רעד ןופ רעריפנָא רעד .טעגרה

 יקסדָארב .,ןילָאװ ןיא רעוט רעשידנוב ַא ,יקסדָארב בקעי ןעוועג זיא ,ןברק

 .ןיקצַאש קחצי ןופ ןיזוק ַא ןעוועג זיא

 ןייז .רעוט רעשידנוב רעטנַאקַאב א ןעועג זיא רעגָאװש ַא סנייז ךיוא

 עװקסָאמ ןיא ןיא 1913 רעמוז .גרובזניג םַארבַא ןעוװעג זיא ןעמָאנ

 -עגנָא-סלדנַאה יד ןופ רָאפנעמַאװע רעדנעלסור רעטרעפ רעד ןעמוקעגרָאֿפ

 -ידיי רעשזדָאל יד ןופ טַאגעלעד ַא ןעוועג זיא גרובזניג םַארבַא .עטלעטש

 רעציזרָאפ) סרעציזרָאפ-עציוו יירד יד ןופ רענייא ,עטלעטשעגנָא-סלדנַאה עש

 ןופ רעיײטשרָאפ ַא ןייז טפרַאדעג טָאה (יקסנערעק רעדנַאסקעלַא ןעוועג זיא

 -עד עשידנוב יד ןופ גנוטַארַאב ַא ףיוא .עטלעטשעגנָא-סלדנַאה עשידיי יד

 ןכָאנ .גרובזניג םַארכַא ןייז לָאז סָאד זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ןטָאגעל

 -רַאטש ַא ןטלַאהעג רע טָאה רָאפנעמַאזוצ ןופ םוידיזערּפ ןיא םיא ןלייווסיוא
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 תולוע ערעװש יד ןגעק טריטסעטָארּפ לעיצעּפס ןוא עדער עשיטילָאּפ עק

 ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד יבגל םישזער ןשירַאצ םעד דצמ

 ףסוי .דנוב ןופ דילגטימ ַא ןעוועג טייצ עצרוק ַא זיא בורק רעטירד ַא

 טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא טנגוי .ד .ס רעד ןופ רעריפ ןוא רענָאיּפ ַא ,קַאניּפש

 ןיא ןפַאשעג ,דנַאלסור ןיא לייטרוא-עמרוט ןייז ןציזּפָא ןכָאנ טָאה ,עזערַאוװ ןיא
 -- ןיקצַאש רַאזַאל טרעהעג ךיוא טָאה'ט ןכלעוו וצ ,זיירק-טפנוקוצ ַא עװקסָאמ

 ךיוא 1917 רָאי:עיצילָאװער ןיא זיא רַאזַאל .רעדורב ַא סקחצי ןופ ןוז ַא
 .עװקסָאמ ןיא עיצַאזינַאגרָא-ײשרַאּפ רעשידנוב רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג

 ךיז טָאה רע עכלעוו ייב ,סעקיוועשלָאב יד וצ רעבירַא רע זיא רָאי ןבלעז ןיא
 -נכייצעגסיוא ןא ןעוועג זיא רַאזַאל .טנורגרעדָאפ ןיא טקורעגסױרַא לענש
 -טנגוי ןשיטסינומָאק ןיפ רַאטערקעס רעד ןרָאװעג ךיג זיא ןוא רענדער רעט
 ןשיטסינומָאק ןופ רַאטערקעס -- 1921 ןיא ןוא (?לָאמָאסמָאק;) דנַאברַאפ
 -ײזַאב רע זיא םזינילַאטס ןגעק עיציזָאּפָא בילוצ .לַאנָאיצַאנרעטניא-טנגוי

 ,רָאסעּפָארּפ ַא טייצ א ןעוועג ןוא ןטמַא עטנַאמרעד יד ןופ ןרָאװעג טקיט

 -רַאפ ןוא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ ןסָאלשעגסיױא םיא ןעמ טָאה ףוסל
 טגנערבעגקירוצ םיא ןעמ טָאה טייצ רעסיוועג ַא ךָאנ ,רָאי 5 ףיוא טקיש
 ,19236 רָאי ןיא ךרעב סעצַארּפ ַא ןָא ןסָאשרעד ןֹוא גנוקישרַאפ ןופ

 ויטקַא ןייז טלָאװעג טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ןעוועג זיא ןיקצַאש קחצי

 ,םידוביכ רעדָא ןטמַא ןייק טכוזעג טשיִנ טָאה רע רעבָא ,גנוגעוװַאב רעד ןיא
 -רַאטש רָאג ןעוועג ןענייז ןעיידיא ןוא ןשטנעמ עסיוועג רַאפ סעיטַאּפמיס ענייז
 וצ .סעיטַאּפיטנַא ענייז ןייז טנעקעג ןבָאה קרַאטש ױזַא טקנוּפ רעבָא ,עק
 ןוא עביל רענעטלעז א טימ ןדנובעגוצ ןעוועג רע זיא דנוב ןופ רעריפ לייט ַא

 םעד ןעוועג דובכב-עגיּפ ןבָאה סָאװ ,יד ןגעק ןטערטעגסױרַא ףרַאש זיא רע
 -טימ רעטסטנָאנ רעד ןעוועג רע זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ עטשרע יד ןיא .דנוב
 ןַא טריפעג עקירעמַא ןיא טָאה רעכלעוו ,םעדעמ רימידַאלװ ןופ רעטעברַא
 ,ןלױּפ ןיא דנוב ןרַאפ עיצקַא

 ןייז ךיז טָאה ,עקירעמַא ןיא טבעלעג טָאה רע סָאװ ,רָאי 45 יד ךשמב

 -ַאיצָאס ןייז ןעוו ,טלָאמַױד טשינ ךיוא ;טרעדנעעג טשינ דנוב םוצ גנואיצַאב
 םוצ ןעמוקעג זיא סָאד .ךייר ןרָאװעג זיא רע ןוא ןטיבעג ךיז טָאה עגַאל על

 ןיא רעטלוב ךָאנ רָאנ ,ףליה רעלעירעטַאמ ןייז ןיא זיולב טשינ קורדסיוא

 ייב .גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןופ םינינע עלַא וצ סערעטניא ןסיורג םעד
 .ןיבר םעד דנילב ךָאנ טייג סָאװ ,דיסח ןייק ןעוועג טשינ רע זיא םעלַא םעד

 ןטלַאהַאב טשינ רע טָאה ןעגנולדנאה עסיוועג וצ גנואיצאב עשיטירק ןייז

 םצע רעד לָאז ןעגנוגנידַאב עטרעדנעעג יד ןיא ךיוא זַא ,טלָאװעג טָאה רע
 ןעו .טייקטכע ןוא טייקנייר רעלופ ןיא ןרעוו ןטלַאהעגנייא םזידנוב ןופ
 ןעועג םיא רַאפ סע זיא ,הבוט ַא שטנעמ ןטייוצ ַא ןוט טנעקעג טָאה רע

 ,גנוקידירפַאב עשילַארָאמ ַא
 : ךילרע-ווָאנבוד עיפָאס ; עיצולָאװער רעדנעלסור עטשרע יז :ץרעה .ש ' : .ב

 .ש ,2 קרָאייוינ ,רנַאב רעטייװצ ,דנוב ןופ עטכישעג יד) עיצקַאער ןופ ןרָאי יד ןיא

 ,1946 קרָאיהינ ,טנגוי א ןופ עטכישעג יד : ץרצה

 ה .ש י
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 ןַארטַא ןמלז םירפא

 "וא) ןָאיַאר רעוועיק ,עלימס ןיא 1885 רעבמעטּפעס ןט24 םעד ןריובעג

 ,קרָאי-וינ ןיא 1952 ינוי ןט11 םעד ןברָאטשעג -- (דנַאלסור-עניארק

 ןבָאה ייז .הרובד ןוא לרעמש -- ןרעטלע עכייר ןוא עמורפ ןופ ןוז ַא

 ליטסקעט ןופ טפעשעג ַא טַאהעג

 ןמלז םירפא טָאה רָאי 14 זיב ,תורוחס

 עשידיי עלענָאיצידַארט יד טנרעלעג

 ,טפָאהעג ןבָאה ןרעטלע יד .םידומיל
 ערעייז ןופ ערעדנַא יו ,טעװ רע זַא

 גנובערטש יד .בר ַא ןרעוו ,םיבורק

 ןזעיגילער ןופ ךיז ןעיירפַאב וצ

 ןברעװרעד ןוא רעגייטש-סנבעל

 גנובערטש ַא -- גנודליב עכעלטלעוו
 ןוא ןט19 ןופ ףוס םייב טָאה סָאװ

 -רַאפ טרעדנוהרָאי ןט20 ןופ בייהנָא

 -ידיי רעד ןופ ןטכיש עטיירב טּפַאמ

 -סיוא טשינ ךיוא טָאה --- טנגוי רעש

 ןוא ןעמורפ ןופ ןוז םעד ןטימעג

 רעגניי רעד .עלימס ןיא רחוס ןכייר : 2

 ,סרוק ןלַאיזַאנמיג ןופ רעכיב-טסקעט ףיוא ארמג יד ןטיברַאפ טָאה רוחב

 וצ ידכ ,ןעמַאזקע ןַא ןבענֹוצּפָא טיירגעג ךיז רע טָאה ,ןרעטסקע ןַא יו
 ,טעטיזרעווינוא ןיא ןעמוקנָא ןענעק

 ןזָאלרַאפ וצ ןסָאלשַאב רע טָאה ,ףוס ןזיב ןַאלּפ ןייז ןריפרעד ןענעק וצ
 רע .טָאטש רעסיורג ַא ןיא ןצעזַאב ךיז ןוא לטעטש-ץניוװָארּפ עניילק סָאד
 טבעלעג טָאה'ס ואוו ,ןליוּפ ןיא ,שזדָאל טָאטש-קירבַאפ יד ןבילקעגסיוא טָאה
 ,רחוס-ליטסקעט ַא ,רעטעפ א סנייז

 ןַארטַא ןרָאװעג טּפַאלקעצ םוידוטש ןופ ןַאלּפ רעד זיא שזדָאל ןיא
 ןיא טגיילעגקעװַא טָאה רע .טפעשעג סרעטעפ ןיא ןטעברַא ןיירַא זיא
 ןופ רחסמ םעד טײקמַאזקרעמפיוא ןייז טקנעשעג ןוא רעכיב-טסקעט יד טייז ַא
 טָאה'ס .ןטייקיאעפ עשירחוס עטוג ןזיװעגסױרַא ייברעד ןוא תורוחס-ליטסקעט
 רַאפ זיא'ס .טפעשעג םוצ ףתוש ַא ןרָאװעג זיא רע ןוא טרעיודעג טשינ גנַאל
 טייו רעבָא זיא רע .ערעירָאק רעשירחוס ַא ןופ געװ רעד ןפָא ןעוועג םיא
 ,ןעגנַאגעג טשינ געוו םעד ףיוא

 עשידיי יד טָאה טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא
 ןיא טלקיװעגרעדנַאנַאפ ךיז טיירב ,דנוב ןופ טריּפעגנָא ,גנוגעװַאב"רעטעברַא
 -ער ןבָאה ןכַאפ ערעדנַא ןופ רעטעברַא ןוא רעבעװ רעטנזיוט יד ,שזדָאל
 ןטלעטשעגנייא ןגעק ןוא םזירַאצ ןופ גנוקירדרעטנוא רעד ןגעק טריטלָאװ
 עלַאיצַאס ַא טבעלעגכרוד ןבָאה ייז .ןבעל ןשידיי ןיא רדס ןשיקנערפטלַא
 ןטנַאקירבַאפ ןוא םירחוס ןענייז ,ללכ ַא יו .גנוכַאװפיוא עלַאנָאיצַאנ ןוא
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 ןיא .גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רערענָאיצולָאװער רעד וצ ךעלטנייפ ןעוועג
 תונכשב רעבָא טָאה ,ןַארטַא ןמלז םירפא ,רחוס ןשיטקַארּפ ןעגניי םעד
 רענייר ַא טעילטעג רענעלּפ עכעלטפעשעג ןוא תונובשח ענעקורט יד טימ
 םיא טָאה רעטעברַא עשידיי יד ןופ ףמַאק רעקידשפנ-תריסמ רעד .םזילַאעדיא
 "יו ןַארטַא טכַאמ ,רָאי 19 ןופ רעטלע ןיא ,1904 ןיא .ןעור טזָאלעג טשיג
 .דנוב ןיא ןירַא טערט רע -- טירש ןלַאקידַאר ַא רעד

 -עג ןופ קעװַא טייג ןַארטַא .1905 רָאי ערענָאיצולָאװער סָאד טמוק'ס
 רעד .גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןיא ןיירַא שפנו בלב ךיז טפרַאװ ןוא טפעש
 יד ןיא ןענַאטשעג זיא טָאטש-קירבַאפ רעסיורג רעד ןופ טַאירַאטעלָארּפ
 טימ .םזירַאצ ןטסַאהרַאפ ןגעק ףמַאק ןרענָאיצולָאװער ןופ ןעייר עטשרעדָאפ
 ,ףמַאק-טייהיירפ םעד ןיא זיירּפ ַא טלָאצעג רעטעברַא יד ןבָאה ןבעל ןוא טולב

 -רַאפ ןיא טקילײטַאב ןעוועג זיא רע ,קלח ןייז ןבעגעג טָאה ןַארטַא ךיוא

 ןבָאה אנוש ןופ ןליוק יד ןוא ןעגנוטערטסױרַא ערענָאיצולָאװער ענעדיש

 ,ןטימעגסיוא טשינ םיא ךיוא

 -ַארטסנָאמעד עשימרוטש ןעמוקעגרָאפ שזדָאל ןיא ןענייז 1905 רעמוז
 ןיא) ןפמַאק ןדַאקירַאב יד תעב .ןפמַאק-ןדַאקירַאב עקיטולב ןוא סעיצ
 עדייב ןיא ןרָאװעג טעדנואוװורַאפ ןַארטַא זיא (1905 ינוי טפלעה רעטייווצ

 ,ןטלַאהַאב םיא ןוא ץַאלּפ-ףמַאק ןופ ןגָארטעגקעװַא םיא ןבָאה םירבח .סיפ

 ,יײצילָאּפ רעשירַאצ רעד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפנײרַא טשינ לָאז רע

 ,סיפ ענייז ןיא ןבילבעג ןענייז סָאװ ,ןליוק ייוד יד ןעמענוצסיורַא ידכ
 ,ןרירעּפָא טלָאזעג םיא טָאה'מ ואוו ,ןילרעב ןייק טריפעגקעװַא םיא ןעמ טָאה

 1905 טסוגױא 21 םעד ןבירשעג טָאה יקסרוק ץנַארפ סָאװ ,ווירב ַא ןיא
 ןענעייל ,וענעשז ןיא דנוב ןופ טעטימָאק ןשידנעלסיא םוצ ןילרעב ןיא

 -סיױרַא םיא לָאז'מ ןרָאפוצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,שזדָאל ןופ רבח ןטימ; : רימ

 2 .שטנעמ רעטנָאנ רעייז ַא .טנַאקַאב ןיוש ךיז ךיא בָאה ,ןליוק יד ןעמענ
 עיצַארעּפָא ןַא .ןביילב ןלעוו ןליוק יד .ןטייווצ ןיא ענייא ,סופ ןייא ןיא ןליוק

 רע טעװ שדוח ַא ךשמב .ךעלדעש טשינ ןענייז ןליוק יד .קיטיונ טשינ זיא
 -ווא ,רעװלָאװער ַא ןופ ענייא ,עשיטַאדלָאס ןענייז ןליוק 2 .ןרעוו טנוזעג
 טריטקיד רע; :רעביירש-ווירב רעד טגָאז רעטייוו ."תועט יּפ-לע ,()ערעז
 ןופ געט ייוצ עטשרע יד ןופ גנוביירשַאב עתמא ןַא' ביירש ךיא ןוא רימ

 רעד ןיא טקורדעגּפָא ןעועג זיא גנורעדליש יד) ?,!דנַאטשפיױא רעשזדָאל
 .(סטרעוורָאפ -- עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשטייד רעד ןופ גנוטייצ רענילרעב

 ךיז ןלָאז ןענָאיּפש עשיאיײצילַאּפ עשיסור יד --- טייקיטכיזרָאפ בילוצ
 םיא ןעמ טָאה -- ענַארכָא רעד ןייז עידומ ןוא םיא ןגעוו ןסיוורעד טשינ
 םעד רעטנוא (עטירַאשט עכעלגינעק) לָאטיּפש רענילרעב ןיא ןבעגעגניירַא
 טָאה ליוק ןייא רעבָא ,טרירעּפָא םיא טָאה'מ .ןעזָאר ָאנעב ןעמָאנ ןשלַאפ
 ןופ ףוס ןזיב סופ ןיא טַאהעג יז טָאה רע ןוא ןעמונעגסױרַא טשינ ןעמ
 .ןבעל ןייז

 ןיק טרעקעגמוא ךיז רע טָאה ,לָאטיּפש ןופ סױרַא זיא ןַארטַא ןעוו
 "וק ףיױא טרַאּפשעגנָא ןייג טזומעג ךָאנ רע טָאה טייצ ערעגנעל ַא .שזדָאל
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 -ער ןטעדנואוורַאפ םעד רַאפ ןוא טקרַאטשעג ךיז טָאה עיצקַאער יד .סעיל
 סָאד .שזדָאל ןיא ןביילברַאפ וצ רעגנעל ךעלרעפעג ןעוועג זיא רענָאיצולָאװ

 זיא רע ואוו ,טָאטש-טרובעג ןייז ןיא ךיז ןרעקוצמוא ןגיואווַאב םיא טָאה
 ןעוו .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעקיטרָא רעד ןיא קיטעט ןעוועג רעטייוו

 "עוַאב ערענָאיצולָאװער יד ןקיטשרעד וצ ןעגנולעג ףוסל זיא םזירַאצ םעד

 "ליטסקעט רעד ןיא רחסמ וצ טרעקעגמוא ךיז רעדיוו ןַארטַא טָאה ,גנוג

 .עשזנַארב
 ענייז טרידיווקיל ןַארטַא ,1917 רָאי ןיא עיצולָאװער יד ןעמוקעג זיא'ס

 ןיירַא רעדיו טעּפמיא ןצנַאג ןטימ ךיז טפרַאװ ןוא לָאמ טייווצ ַא ןטפעשעג

 -ףֶא טיוב רע .גנוגעװַאב רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס ןוא רעשידנוב רעד ןיא
 -עברַא יד ןיא וויטקַא זיא ,ןרָאפנעמַאזצ ןיא ךיז טקילײטַאב ,סעיצַאזינַאג
 .סעיצקַא ערעדנַא ענעדישרַאפ ןיא ןוא סעינַאּפמַאק-לַאװ יד ןיא ,ןטַאר"רעט

 .רעטרע ערעדנַא ןוא ערַאמַאס ,עװקסָאמ ,וועיק ןיא קיטעט ןעוועג זיא רע
 ןענופעג ךיז ןַארטַא טָאה שינערעקרעביא רעשיטסיװעשלָאב רעד ךָאנ

 יָאד םעד טכַארטַאב ןבָאה סָאװ ,ןטסילַאיצַאס לייט םענעי ןופ רעגַאל ןיא

 טסערַא ןַא ןטימעגסיוא םיוק טָאה ןילַא רע .קילגמוא ןַא רַאפ טקַא ןקיז

 ןרָאװעג ןלַאפַאב ןזיא סָאװ ,עװקסָאמ ןיא גנולמַאזרַאפ רעשידנוב ַא ףיוא
 "רעד ןַארטַא טָאה גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא .ַאקעשט ןופ גנולײטּפָא ןַא ךרוד
 -ַאונופ ,ערַאמַאס ןיא דנַאטשפיוא ןשיטסיװעשלָאב-יטנַא ןַא ןגעוו טלייצ

 ,לַאז םעד ןלַאפַאב ןענייז ןטסיקעשט יד תעב .,ןעמוקעג סָאװ-רונ זיא רע ןענ

 ןעקנירט ןעגנַאגעגסױרַא ןעװעג דָארג םירבח ייווצ ךָאנ טימ ןַארטַא זיא

 -רַאפ ערעדנַא יד תעב ןרָאװעג לוצינ רַח זיא םעד תמחמ ןוא ייט זָאלג ַא
 ןעמוקעגרָאפ זיא גנולמַאזרַאפ יד) טריטסערַא ןעמ טָאה ןטסידנוב עטלמַאז

 סָאװ ,רעטעברַא-רעקורד יד ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ לַאקָאל ןיא
 ,(טכַאמ רעשיטסיוװעשלָאב רעד וצ עיציזָאּפָא ןיא ןעוועג זיא

 ,םישזער ןשיטסיװעשלָאב ןרעטנוא טבעלעג ןַארטַא טָאה רָאי 8 ךרעב

 ןופ טיײקיזָאלטכער ןוא ןדייל יד ךיוא יװ ,טנָאנ רעד ןופ ןעזעג םיא טָאה רע

 וצ ךיז ןוא ןכַאמ םולש םיא טימ טנעקעג טשינ טָאה רע ,ןסַאמ-סקלָאפ יד

 ןיא ןוא דנַאלסור ןזָאלרַאפ ןגעו ןרעלק ןעמונעג טָאה רע .ןסַאּפוצ םיא
 ,קעװַא ןטרָאד ןופ רע זיא 1925 רָאי

 -ןקָאז ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא טימ ןדנוברַאפ ךיז רע טָאה ןילרעב ןיא
 -סקעט ייר ַא טלעטשעגפיוא ןוא ףתוש ַא ןרָאװעג זיא רע .םַאטע -- ןרעצנָאק
 -קול ןוא ךיירקנַארפ ,עיגלעב ןיא ןרעצנָאק םעד ןופ ןעגנומענרעטנוא-ליט

 ,גרובמעס

 עיגלעב ןעמונרַאפ ןבָאה ןעײמרַא עשיצַאנ-שטייד יד ןעוו ,1940 ןיא
 -ןופצ ןופ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא קעווַא ןַארטַא זיא ,ךיירקנַארפ ןוא
 ןופ ףוס ןכָאנ .ןַארטַא .ז קנערפ יו טנַאקַאב ןעוועג רע זיא ָאד .עקירעמַא
 רע ואוו ,עּפָאריײא ןייק טרעקעגמוא ךיז רע טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד

 -עלטיה עשטייד יד סָאװ ,ןטפעשעג ןוא ןקירבַאפ יד ןעמונעגּפָא קירוצ טָאה
 ןייק ןעמוקעגקירוצ םעד ךָאנ זיא רע .טביורעגוצ טַאהעג ןבָאה ןטסיר
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 עסיורג ענייז טריפעג רעטייוו רע טָאה עּפָאריײא ןיא יא ,ָאד יא .עקירעמַא
 ,רענַאילימ-יטלומ ַא ןרָאװעג זיא ןוא ןטפעשעג

 -ּפָא ןייז ןסעגרַאפ טשינ לָאמניײק רע טָאה תורישע רעצנַאג ןייז ייב
 רעד טימ גנודניברַאפ עשיאיידיא ןייז ןטלַאהעגנָא רעטייוו טָאה רע .גנומַאטש
 -טניירפ ןופ םידעפ יד .גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאט רעשיסור ןוא רעשידיי
 -עג ךיז טָאה רע עכלעוו וצ ,ןלַאעדיא יד טימ טייקנדנוברַאפ ןוא טפַאש
 טָאה ,ןסָאגרַאפ טולב ןייז טָאה רע עכלעוו רַאפ ןוא טנגוי ןייז ןיא טעמדיוו
 -רַאפ טשינ םיא טָאה תורישע עסיורג יד .ןסירעגרעביא טשינ לָאמניײק רע
 ,טײקנדײשַאב ןייז ןופ ןריפוצסױרַא םיא חוכב ןעוועג טשינ זיא ןוא טדנעלב
 ןעגנומענרעטנוא ערעסערג ענעדישרַאפ ףיױא ןפערט טּפָא םיא טגעלפ'מ
 טָאה רע .קרָאי-וינ ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס ערעדנַא ןוא דנוב ןופ
 ךױא רע טָאה ןרָאי ליפ ךשמב .ןָאנבױא םוצ טּפוטשעג טשינ לָאמנייק ךיז
 טליפעג ךיז טָאה רע עכלעוו טימ ,סעיצַאזינַאגרָא יד טציטשעג לעירעטַאמ

 -דנוב רעד ןופ דילגטימ ַא ןעװעג רע זיא קרָאי-וינ ןיא .טנָאנ שיאיידיא
 ערעדנַא ןוא גניר-רעטעברַא ןופ שטנערב רעטלַא-ךילרע ןיא ,עיצַאזינַאגרָא

 ,.סעיצַאזינַאגרָא
 ןבעגוצקעװַא ןסָאלשַאב רע טָאה ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא

 ןוטעג .ןקעװצ עכעלטפַאשלעזעג רַאפ ןגעמרַאפ ןייז ןופ סעמוס ערעסערג
 ,טרילבַאטע 1945 ןיא טָאה רע סָאװ עיצַאדנופ-ןַארטַא רעד ךרוד סע רע טָאה
 סע טוט יז ןוא סעמוס ערעסערג ןבעגעגקעװַא ןבעל ןייז ייב ךָאנ טָאה יז

 םעד רַאלָאד ןָאילימ ַא ןבעגעג עיצַאדנופ יד טָאװ 1950 ןיא .םויה-דע

 רַאפ עירָאטַארָאבַאל ַא ןעיובוצסיוא ףיוא קרָאי-וינ ןיא לָאטיּפש יניס-טנוָאמ
 יד טָאה 1952 רַאונַאי ןיא .גנושרָאפ רעכעלטפַאשנסיװ ןוא רעשיניצידעמ

 לעיצעּפס קרָאי-וינ ןיא זיוה ַא ראלָאד טנזיוט 200 רַאפ טפיוקעג עיצַאדנופ

 ןוא סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי ,דנוב ,טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי םעד רַאפ

 טרילבַאטע עיצַאדנופ יד טָאה 1952 רַאורבעּפ ןיא .טעיצוטיטסניא עשיבורק

 רעשידיי רעד רַאפ ערדעטַאק ַא (קרָאי-וינ) טעטיזרעווינוא-ַאיבמָאלָאק ןיא
 -ימ לטרעפ ַא ןבעגעג קעווצ םעד רַאפ ןוא רוטלוק ןוא רוטַארעטיל ,ךַארּפש

 עקידנטיײדַאב ךָאנ טליטעצ עיצַאדנופ יד טָאה ןרָאי יד ךשמב .רַאלָאד ןָאיל

 עשידיי -- סעיצוטיטסניא ןוא סעיצַאזינַאגרָא רעקילטנעצ ןשיווצ סעמוס

 ,עשידיי-טשינ ןוא
 (עטיל) ענווָאק ןיא טַאהעג הנותח ןַארטַא טָאה 1926 רעבמעצעד ןיא

 -טנעמיד דלָאּפָאעל טַאקָאװדַא ןופ רעטכָאט ַא ,ןייטשטנעמיד עינעשז טימ

 ,ןייטש
 טייקנַארק רערעגנעל ַא ךָאנ ןברָאטשעג זיא ןַארטַא (.ז קנערפ) ןמלז םירפא

 עכעלטע טימ --- יורפ ןייז .לָאטיּפש רעקרָאי-וינ ַא ןיא 1952 ינוי ןט11 םעד

 .רעטעּפש רָאי

 א

 :שטיװָאמַארבַא .ר ןבירשעג םיא ןגעוו טָאה טיוט סנַארטַא ךָאנ

 ,רעטלעטשעגנָא רעניילק ַא טרעװ טלעוו רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןיא,
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 ...?לַאפוצ ַא ךרוד טושּפ ,ױזַא טַאלג רענָאילימ-יטלומ ןייק טשינ ,טסידנוב ַא

 -- טכַאמ עסיורג ַא טניימ סָאד ןוא --- ןגעמרַאפ סיורג ַא ןפמעקוצסיוא ףיוא;

 ערעדנוזַאב ןבָאה שטנעמ רעגניי רעד זומ ,טפַאשלעזעג רעקיטנייה רעד ןיא

 ןוא ןקרַאטש ַא ץלַא ןופ רעירפ ןוא לכש ,עיזַאטנַאפ ךס ַא : ןטייקיאעפ

 ..?עיגרענע עכעלנייוועגמוא ךס ַא ןוא ןליוו םענרעזייא ןַא ,רעטקַארַאכ ןטסעפ

 -פנוקוצ ןעיצרעד וצ 'דנוב' ןופ קעווצ רעד ןעוועג טשינ רעכיז זיא'ס,

 ,םירחוס עסיורג עקיטפנוקוצ ,ןטנַאקירבַאפ עכיירגלָאפרעד ,טיילסענזיב עקיט

 רימ ןבָאה קידנליו טשינ רעבָא ,ןרענישזניא ןוא ןרָאסעּפָארּפ ,םיריױטקָאד

 טכיש ןצנַאג ַא ןבעל ןלַאיצָאס םוצ טקעוועגפיוא ןרָאי ענעי ןיא ידנוב' ןיא

 רעטנזױט עיגרענע רעלַאיצַאס טימ טעװעדָאלעגנָא ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ

 טזיורבעגפיוא טָאה םרוטש רעקיטכעמ ַא .עטסקיאעפ ןוא עטסעב יד ןופ

 ןֹוא ןרירביו םרוטש ןכָאנ ןרָאי רעקילטנעצ וליפַא ןוא ,םי ןכעלשטנעמ ַא

 ריא טימ עדעי -- סעילַאװכ עכעלשטנעמ עניילק ץלַא ךָאנ ךיז ןעלקייק

 ,עיגרענע רענעי טימ טעװעדָאלעגנָא קר ךָאנ עלַא רעבָא ,געוו םענעגייא
 ,םרוטש ןקידנעײרפַאב ,ןסיורג םעד ןופ ךיז ןיא טּפַאזעגנייא טָאה יז סָאװ

 גנוגעװַאב רעד ןיא ךיז טנרעלעגסיוא ןרָאי ענעי ןיא ןבָאה ןשטנעמ רעטנזיוט

 ןבָאה ייז .ןעגנובַאנַאב ןוא ןטנַאלַאט ענעגייא ערעייז טימ ךיז ןצונַאב וצ

 ןוא ןשטנעמ ערעדנַא ףיוא סולפנייא רעייז ,חוכ םענעגייא רעייז ןענַאטשרַאפ

 ףיוא ןוא ןשטנעמ ףיוא קילב ןרעטיירב ַא ןעמוקַאנ ןבָאה ייז ,סעיצַאוטיס

 ,?טפַאשלעזעג רעד

 ,קידנסיוו-טשינ ןוא קידנליוו-טשינ ,ןבָאה רימ זַא ,ןעמוקעג זיא ױזַא;
 "עג וליפא ןוא עכעלטפַאשלעזעג עקיטפנוקוצ ןופ רוד ַא טעװעדָאהעגסיוא

 רענייא ןעוועג זיא ןַארטַא רענעברָאטשרַאפ רעד, ..."ןטנַאלַאט עכעלטפעש
 לעוּפב ןעװעג ,עיגרענע עכעלשטנעממוא ןַא טַאהעג טָאה רע; .,.."ייז ןופ

 טפַארק רעלופ טימ טעברַאעג רעהפיוא ןָא טָאה סָאװ ,ןישַאמ-ָאמַאניד א שממ

 -רעּפ םענעי טגָאמרַאפ טָאה רע .ןשטנעמ ערעדנַא ךיז טימ ןסירעגטימ ןוא
 ןיא גלָאפרעד ןדעי רַאפ קיטכיוו קיטלַאװג זיא סָאװ ,םזיטענגַאמ ןכעלנעז

 טַאהעג םעד ץוחַא טָאה רע; .."ןגיוצעג םיא וצ ךיז ןבָאה ןשטנעמ .ןבעל
 ןוא טוג ץנַאג טָאה ןוא ,סערעטניא ןשיטילָאּפ ןפרַאש ןוא ןקידעבעל ַא

 -עלבָארּפ עשיגעטַארטס ןוא עשיטילָאּפ עטרעטנָאלּפרַאפ ןענַאטשרַאּפ קיטכיר

 ,(1952 ינוי 17 ,םטרעוורָאפ) *ןעמ

 "עג זיא ,רענָאילימ-יטלומ םעד ,ןענַארטַא ייב זַא ,ןבעגוצ ָאד ןעק'מ
 יד ןפַאש וצ ןסױטשעג םיא טָאה סָאד .ןסיוועג עלַאיצָאס סָאד ךַאװ ןבילב
 ךיא;/ :ןגָאז טנעקעג רע טָאה טױט ןייז רַאפ רָאי עכעלטע ןוא עיצַאדנופ
 ,םזילַאעדיא רעד .?טריזילַאיצָאס טנעצָארפ 50 ףיױא ןיײלַא ןיוש ךיז בָאה
 יד וצ ןוא דנוב ןופ ןעייר יד ןיא טריפעג ןרָאי עגניי יד ןיא םיא טָאה סָאװ
 -רַאפ טשינ רעטלע רעד ףיוא ךיוא םיא טָאה ,שזדָאל ןופ ןפמַאק-ןדַאקירַאב

 ,טזָאל
 15 ןוא רַאונאי 12 ,סטרעװרָאפ ;ןויבצ .ויכרא ןשידנוב ןיא ןטּפירקסונַאמ : .ב

 :ןאמרעב .ּפ .קרָאיװינ ,1952 ץרעמ 12 ,גָאט רעד : ץנאלג .א .,קרָאיײוינ ,1952 ץרעמ
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 :.ש .ע .1952 ינוי 17 ,סטרעװרָאפ : שטיװָאמַארבַא .ר ,1952 ץרעמ 30 ,סטרעװרָאּפ
 עד ירעטעמעס רעד ןופ ךוב רָאי ; ,י .א ,קרָאיוינ ,1952 טסוגיוא-לוי טייצ רעזנוא
 "ןיג ,רעוט ןוא רעיוב גנירירעטעברַא .קרָאײויג ,1955 גנירירעטעברַא -- טנעמטרַאפ

 ,1962 קרָאי

 ץרעה .ש '
0 

 םיובנעזַאר (סקַאמ) יכדרמ

 םעד ןברָאטשעג -- עשרַאװ ייב קסיזדָארג ןיא 1889 רָאי ןיא ןריובעג
 ,קרָאי-וינ ןיא 1953 ץרעמ ןט8

 ןרָאװעג טרָאד ןוא שזדָאל ןייק ןרָאפעגרעבירַא רע זיא ןרָאי עגניי יד ןיא
 1905 ךָאנ ,רעטעברַא-ליטסקעט ַא

 ךיז ,ןליוּפ ןופ טרירגימע רע טָאה

 ,(עיגלעב) ,ןּפרעװטנַא ןיא טצעזַאב
 טנרעלעגסיוא ךיז טָאה רע ואוו
 -- ךַאפ םעד ייב .ןטנַאמיד ןפיילש

 סלַא רעטעּפש ,רעטעברַא סלַא רעירפ
 טנַאקירבַאפ ןוא רחוס רענעעזעגנָא

 "צעל ענייז זיב ןבילבעג רע זיא ---

 ,געט עט

 ןפָארטעג םיא טימ ךיז בָאה ךיא

 ןיא ,1915 ןיא לָאמ ןטשרע םוצ

 -עג טלָאמעד ןיוש זיא רע .ןָאדנָאל

 רע .טסידנוב רעטגייצרעביא ןַא ןעוו

 ַא יװ ןָאדנָאל ןייק ןעמוקעג זיא
 ןבָאה רימ .עיגלעב ןופ טילּפ-סגירק

 טימ ,עקרַאטש ַא טַאהעג ןָאדנָאל ןיא

 ,גנוגעווַאב עשיטסילַאיצַאס עשידיי ענעגנורדעגכרודַא טסייג ןשיטסידנוב

 םוצ ןבירשעגוצ .ןסָאלשעגנָא ריא ןיא ךיילג ךיז טָאה םיובנעזָאר סקַאמ

 רערעלוגער ַא ןעוועג רע זיא ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ שטנערב דנע טסעוו

 יירטעג ןוא טפַאהנסיװעג טָאה ןוא ןטפנוקנעמַאזוצ ערעזנוא ןופ רעכוזַאב
 ,טסידנוב ןוא טסילַאיצָאס סלַא בוח ןייז טליפרעד

 קורד ןרעטנוא) ןָאדנָאל טזָאלרַאפ םיובנעזָאר סקַאמ טָאה 1920 ןיא
 ןופ ןטנַארגימיא יבגל סעיצַאטרָאּפעד ןופ רעפסָאמטַא רעקיטלָאמעד רעד ןופ

 ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע .עקירפַא-םורד ןייק קעװַא זיא ןוא (דנַאלסור
 -וטַאנ ךיז רע טָאה טרָאד .םייה עיינ ןייז ןרָאװעג זיא סָאװ ,גרובסענַאהָאי
 ןַא ןופ עיציזָאּפ רעד וצ טעברַאעגפױרַא ךיז לעירעטַאמ ןוא טריזילַאר
 .עירטסודניא-ןטנַאמיד רעד ןופ רעלעירטסודניא ןוא רחוס םענעעזעגנָא

 םיא טימ ךיז ךיא בָאה ,רָאי 28 ןופ סייררעביא ןַא ךָאנ ,1945 ןיא
 ןופ גנורעטעמשעצ רעד ךָאנ ,ביבא-לת ןיא לָאמ סָאד -- ןפָארטעג רעדיוו

 רעזנוא ןופ םענרַאפ רעד רָאלק ןעוועג ןיוש זיא'ס ןעוו ,דנַאלשטיײיד-רעלטיה
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 ,םירבח טימ ךיז ןפערט וצ ליצ ןטימ ןעילפוצ ןעמוקעג זיא רע .ןברוח ןסיורג

 ןענָאק טרָאד טעװ יצ ,ןלױּפ טימ זיא סָאװ ןסיוורעד וצ ךיז רקיע רעד ןוא

 ,גנוגעװַאב עשידנוב ַא ןוא ןבעל שידיי ַא ןייטשפיוא רעדיוו

 ןופ ףיול ןיא .רָאי 2 עּפַאנק ביבא-לת ןיא ןעוועג ןסקַאמ טימ ןיב ךיא

 -ימיא רעשידנוב רעד ןפלָאהעג ליפ רעייז לעירעטַאמ רע טָאה טייצ רעד

 רע זיא 1941 ןיא .לארשי ץרא ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,עּפורג-ןטנַארג

 ןוא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג טרָאד ןופ ןוא עקירפַא-םורד ןייק קעװַא קירוצ

 ןטימ גנודניברַאפ ןיא טלעטשעג ךיז רע טָאה ָאד .קרָאי-וינ ןיא טצעזַאב ךיז

 ןגָארט ןפלָאהעגטימ לעירעטַאמ ןוא דנוב ןֹופ טעטימָאק-רינידרָאַָאק-טלעוו

 ,גנוגעװַאב רעד ןופ טסַאל יד

 רענעעזעגנָא ןַא ףיוא טקורעגסױרַא טשינ ךיז טָאה םיובנעזָאר סקַאמ

 דנוב ןיא ןעוועג ןרָאי עלַא רעבָא זיא רע .גנוגעװַאב רעזנוא ןיא עיציזָאּפ

 ,רענלעז רעיירטעג ַא

 וצ ,ןעגנולמַאזרַאפ ערעסערג עלַא וצ ןעמוקעג רע זיא קרָאיד-וינ ןיא

 -ַאב ַא טמיטשַאב רע טָאה האווצ ןייז ןיא .ןפורעג טָאה דנוב רעד עכלעוו

 טימ ןגיױצַאב ךיז טָאה רע ןכלעוו וצ ,דנוב ןרַאפ עמוס-טלעג עקידנטייד

 ,געט ענייז ןופ ףוס עמַאס ןזיפ טפַאשיײירט ןזיװעגסױרַא ןוא עביל ךס ַא

 בראפלעמיה לשרעה

0 

 רָאשזעי ןועמש

 םעד ןברָאטשעג -- עשרַאװ ןיא 1893 רעבמעווָאנ ןט30 םעד ןריובעג
 ,יטיס עקיסקעמ ןיא 1962 רעבמעצעד 5

 -סקלָאפ עמורפ ןעוועג ןענייז הנח רעטומ יד ןוא שרעה רעטָאפ ןייז

 -לָאצ רעד רַאפ הסנרּפ יד ,ןשטנעמ

 ןופ טַאהעג ייז ןבָאה החּפשמ רעכייר
 ,ןכַאז-בוטש ןוא תורוחס ןריפרעביא
 סָאבעלַאב ַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד

 סָאװ ,?סעמרָאפטַאלּפ, עכעלטע ןופ

 רעווָאנַארומ ןפיוא ןענאטשעג ןענייז

 ערעדנַא וצ ךּפיהל .ץַאלּפ-קרַאמ

 "עג ללכב ןבָאה סָאװ ,סעלָאגעלַאב

 טָאה ,ןשטנעמ עיור ןופ םש ַא טַאה
 -ָאנ ןטוג ַא טַאהעג רָאשזעי שרעה
 רעלעדייא ןַא ןעוועג זיא רע .ןעמ

 טָאה'מ ןוא שטנעמ רעכעלרע ןוא

 ,ץרא-ךרד טימ םיא וצ ןגױצַאב ךיז
 ןבעגעג רע טָאה ענייז רעדניק יד
 רעבָא ,גנואיצרעד עלענָאיצידַארט ַא

 .ןגעוו ענעגייא ףיוא קעװַא יז ןענייז ןרָאי ערעפייר ערעייז ןיא
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 ,לביטש-םידיסח ַא ןוא הבישי ,רדח ןיא טנרעלעג טָאה רָאשזעי ןועמש

 ,געוו ןרעדנַא ןַא ףיוא טעװעריקרַאפ ךיז רעטעּפש רעבָא טָאה רע

 -כרוד ַא ןעוועג זיא סָאד .ץַאלּפ רעװָאנַארומ ןפיוא טניואוועג ןבָאה ייז

 רָאג טרָאד ןענייז ןטרעדנוּהרָאי יד ןֹופ ךיז ןטייב םייב .טנגעג עשידיי סיוא
 ןלענש ַא ןיא רָאפ ןעמוק סָאװ ,ןעגנורעדנע יד ןרָאװעג טריטסעפינַאמ טלוב
 ,תוליפת-יתב םתס ןוא ךעלביטש-םידיסח ,םירדח --- ףייה יד ןיא .ּפמעט
 טימ טלדנַאהעג ץַאלּפ-קרַאמ ןסיורג ןפיוא ןבָאה רעניואוונייא יד ןופ ליפ

 -רַאפ ןעוועג רעבָא ןענייז ףייה עבלעז יד ןיא .זייּפש ןוא תורוחס יילרעלכ

 יירד ןעוועג ךיוא ןענייז תונכש רעטנָאנ ןיא ,ןטַאטשקרעװ םינימ ענעדיש
 ,(ןטַארפינָאב ףיוא) קירבַאפ-קַאבַאט סעשטיװעקַאילָאּפ -- ןקירּבַאפ עסיורג
 קירבַאפ סעשטיװָאנָארַא ןוא (3 געיבעשּפ ףיוא קירבַאפ-ןרַאגיצ) ?סערגָארּפע
 -עג ןענייז ןטסידנוב עכלעוו ןיא ,(21 ןטַארפינָאב ףיוא) ןטעב ענרעזייא ןופ

 ןבָאה סענעדיי ןוא ןדיי רעטנזיױט יװ םעד ךָאנ ,גָאטײב תבש .וויטקַא ןעוו

 ַא ןביוהעגנָא טָאטש ןקע עלַא ןופ ךיז טָאה ,ןענװַאד ןופ םייהַא טמָארטשעג
 -עג ןענייז ןדיי עכעלטלעוו רעטנזיוט .וָאנַארומ קע םוצ םָארטש רעטייווצ

 ףיוא ווָאנַארומ ןגעקטנַא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,רעטַאעט ןשידיי ןיא ןעמוק
 ןיא ,ןטרָאפ יד םורַא טפול רעשירפ ףיוא ןריצַאּפש רעדָא ,סַאג ןטַארפינַאב

 רעװָאנַארומ ןופ ןינב םוצ ןבָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ברע ןרָאי יד

 -טנגוי ןוא רעטעברַא עשידיי רעטרעדנוה טמָארטשעג ךיוא רעטַאעט ןשידיי
 "גוב יד ןופ ,ןיוועל ןושרג .רד ,ץרּפ .ל .י ןופ ןעגנוזעלרָאפ יד ןרעה עכעל

 .ערעדנַא ןוא (ונל) יקסנאשזאג לאומש ,שרעה ןַאמביל חסּפ רעוט עשיד

 ןוא רעדליב עיינ ןבָאה טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא
 ןופ םענייא ןיא .ץַאלּפ רעװָאנַארומ ןופ ?טפַאשדנַאל; יד טבעלַאב סענעצס

 -גָאט ,לקריצ-ײצילָאּפ עט4 סָאד ןעוועג זיא ,קרַאמ םעד ןגעקטנַא ,ףייה יד
 טריפעגניירַא יײצילָאּפ ןוא רענלעז ןופ יָאװנָאק א רעטנוא ןעמ טָאה ךעלגעט

 ייז טָאה'מ .ןעיורפ ןוא רענעמ עגנוי רעטרעדנוה לקריצ ןופ ףיוה ןיא
 -ַאנ ,עשנעג ,עלימ ,עקישזד ,עקסווָאנַארומ ףיוא סעװַאלבָא תעב ןטלַאהרַאפ

 ןּפַאכ טימ .ןסַאג עשינכש ןוא ןטַארפינָאב ,רענַאקשישטנַארּפ ,סעקוועל
 גנוכַאװפיוא יד ןקיטשרעד טנימעג םזירַאצ רעד טָאה סַאג ןיא ןשטנעמ
 ןיא סָאד .גנוגעווַאב ערענָאיצולָאװער רעייז ןוא רעטעברַא עשידיי יד ןופ

 ןסַאג עקיזָאד יד ףיוא עטריטסערַא יד ןוא טנגעג עשידיי עטכידעג ַא ןעוועג
 ַא רעטנוא טפָא ןעמ טגעלפ ווָאנַארומ ןכרוד .ןדיי זיולב טעמכ ןעוועג ןענייז
 לעדַאטיצ ןשינכש ןופ ןטַאמעזַאק יד וצ ןריפכרוד ךיוא ךַאװ רעקרַאטש |

 ,ןלײט-טָאטש ערעדנַא ןופ עטריטסערַא רעטרעדנוה

 עשימרוטש ןליּפשּפָא ךיז ןסַאג עקיזָאד יד ןיא ןגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ

 -ַארטסנָאמעד ,סעדער ערענָאיצולָאװער טימ ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ -- סענעצס
 ,רעטילימ ןוא יײצילָאּפ טימ ןסױטשנעמַאזוצ ,סעיצ

 "עגוצ ךיז רעגיינ ןוא קערש טימ ןבָאה עכעלטנגוי ןוא רעדניק יד
 יז ןבָאה ןגיוא עטנפעעצ-טיירב טימ .סענעצס עשילרעטסיוא יד וצ טקוק

 ןבָאה רעצרעה עקידלּפַאצ טימ ,רעדליב עפרַאש יד ךיז ןיא ןעמונעגניירַא

108 



 -תורוד ןופ .רענעט ןוא רעטרעוװ ערענָאיצולַאװער עיירפ יד טּפַאכעגפיױא ייז

 ןלַאװק עטישרַאפ ןוא טלַארּפעגפױא ןרָאװעג ןענייז ןריט ענעסָאלשרַאפ גנַאל

 םייה ןופ ןעגנוביולג יד ןסױטשעגסױרַא ןבָאה ןשינעטכַארט עיינ ,טנפעעג

 -רַאפ םעד ןעװעג הצנמ טָאה ןבעל ןופ םָארטש רעסייה רעד .לביטש ןוא

 רעמ ןוא רעמ ץלַא ןבָאה תורוד עיינ יד .רעגייטש ןטױטעגּפָא ןוא ןטרעווילג

 ,םעיינ ןופ געוו ןפיוא ףױרַא ןענייז ןוא תוגשה עטלַא יד טימ ןסירעגרעביא

 ,רָאשזעי ןועמש רעגנוי רעד ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא .ןבעל ןכעלטלעוו-שידיי

 רעטעּפש ןוא רעטלעטשעגנָא ןַא רעירפ טרעװ רע .ארמג יד טזָאלרַאפ רע

 ,רעצעזטפירש ַא ,רעטעברַא ןַא רע טרעוו

 רעשידנוב רעד ןיא ןירַא רע טערט המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 ןיא .ריא טימ ןדנוברַאפ גנע טרעװ ןבעל קידרעטייוו ןייז ןוא גנוגעוװַאב

 טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד ןיא זיא 1916 רָאי

 זיא סָאד) ערַאמַאט ןפורעגנָא םיא טָאה'מ .זיירק רעיינ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג

 רתסא ןירעוט רעשידנוב רעטמירַאב רעד ןופ םינָאדװעסּפ רעד ןעוועג

 םעד ,קָאטסילַאיב ןיא סַאג רעװָאּפיל ףיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא יז ,דניקסיר

 רעריפ ןוא רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רָאשזעי ,(1905 טסוגױא 2

 ןעמַאזוצ 1918 רַאונַאי 26 םעד רע זיא ,זיירק ןופ טַאגעלעד ַא יו .,זיירק ןופ

 טכַאמ רעשטייד רעד ךרוד ןרָאװעג עטריטסערַא ערעדנַא 50 בורק טימ

 ינַאגרָא-טפנוקוצ רעװעשרַאװ רעד ןופ ץנערעפנָאק רעשיטָאטש רעד ףיוא

 רעדורב רערעגניי ַא סנייז טרעהעג ךיוא טָאה ערַאמַאט זיירק םוצ) עיצַאז

 ,(1918 רָאי ןיא ןברָאטשעג זיא רעכלעוו ,השנמ םהרבא

 רע .דנוב ןופ רעוט רעוויטקַא ןא ןרָאװעג ךיג זיא רָאשזעי ןועמש

 רעלענָאיסעּפָארּפ ,רעשיטילָאּפ רעד ףיוא : ןכַאלפ יירד ףיוא קיטעט ןעוועג זיא

 ,רעלערוטלוק ןוא

 עפורג רעשידנוב רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג רע זיא גנַאל ןרָאי

 רע זיא ןרָאי יר ַא .רעטעברַא-רעקורד ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעפָארּפ ןיא

 קיטייצכיילג .דנוב ןֹופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ךיוא
 -ןייא ןוא רעקורד ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןיא ויטקַא ןעוועג רע זיא

 ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא ןרָאװעג טלייועגסיוא רע זיא לָאמ ליפ ,רעדניב

 רעטלַא רעד ןעוועג זיא ןייארַאפ ןופ רעציזרָאפ רעקידרדסכ רעד ,ןייאראכ

 עטינעג עּפורג ַא ךיז םורַא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,גָאלק רעזול טסידנוב

 סנעמעוו טימ ,רָאשזעי ןעוװעג זיא ייז ןופ רענייא ,טניירפ עטנָאנ ןוא רעוט

 יד ןופ ןפמַאל עקיטכיוװ עלַא ןיא .טנכערעג קרַאטש ךיז טָאה רע גנוניימ

 טקילײטַאבטימ ןעוועג רָאשזעי זיא עשרַאװ ןיא רעטעברַא-רעקורד עשידיי

 ,1922 ןיא ןרָאװעג טריטסערַא םעד טימ תוכייש ןיא זיא ןוא

 עניש א טַאהעג ייברעד ןוא רעבַאהביל-קיזומ ַא ןעוועג זיא רָאשזעי

 ןופ ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא .ןעגניז םוצ םיטש

 -נוב רעד .רָאכ-רעטָארג ןטמירַאב ןיא םיא רימ ןעעז ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא

 ןלַאז עסיורג ןיא ןוא ערענעלק ןיא ןטערטסױרַא טפָא טגעלפ רָאכ רעשיד

 -סקלָאפ ןוא -רעטעברַא ,עשיסַאלק ןופ ןענַאטשַאב זיא רַאוטרעּפער ןייז
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 רָאשזעי .ָאיל ָאעל ןוא רואינש .מ ןעוועג ןענייז ןטנעגיריד ענייז .רעדיל

 יד ןופ רענייא ךיוא רָאנ ,טסילָאס ןוא טסירָאכ ַא זיולב טשינ ןעוועג זיא

 ןפַאשעג טָאה סָאװ ,עיצוטיטסניא-רוטלוק רעקיטכיו רעד ןופ רעריפנָא

 זיא ןרָאי עקידרעטייו יד ןיא .ןבעל-רעטעברַא ןשידיי ןיא טייקידבוט-םוי

 ,עגיל-רוטלוק רעד ייב רָאכ ןופ רעדנירג ַא ןעוועג רע

 -פיונוצ םיא ןיא ךיז ןבָאה ,רעקידבשוימ ןוא רעקיאור ַא שטנעמ ַא

 לכש רעטנוזעג ַא -- רשויח-לכש ןוא רשיה-לכש :תולעמ ייווצ טרָאּפעג

 -צנעפ-יוש ןיא טלעטשעגסױרַא טשינ רעבָא טָאה רע סָאװ ,ץרַאה טוג ַא ןוא

 קינַאּפ .םינינע עטלדנַאהַאב וצ גנַאגוצ ןכעלכַאז ַא טַאהעג טָאה רע .,רעט

 טנכערעג טשינ ךיז רע טָאה ךָאד .דמערפ ןעוועג םיא ןענייז עיזַאטנַאפ ןוא

 רע טָאה ךַאז רעד רעטניה .טנעמָאמ ןכעלכַאז ןוא ןשיטקַארּפ םעד טימ זיולב

 טײקטלַאק א ןעװעג םיא ייב זיא ךעלרעסיוא זילב .שטנעמ םעד ןעזעג

 ןוא ןליפטימ ייז טימ ,ערעדנַא ןייטשרַאפ טנעקעג טָאה רע .טײקנסַאלעג ןוא

 ,ןגָאטיײװטימ

 עטסרעווש יד ןיא רע טָאה ,ןעגנולעטשנייא ענײמעגלַא ענייז ןיא טסעפ

 םוצ טפַאשיירט ערָאג ןייז ןטלַאהעגניײיא ןעגנוגנידַאב עטסקיטרַאנדישרַאפ ןוא

 ןייז .גנוגעװַאב רעשידנוב רעד וצ טייקנבעגעגרעביא ןייז ןוא םזידנוב

 סלַא ןזיװעגסױרַא ךיוא רע טָאה טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ןוא טיײקכעלטקניּפ

 רע ואוו ,גנוטייצ-סקלָאפ רעשידנוב רעד ןופ יירעקורד רעד ןיא רעצעז-ןישַאמ

 ,רָאי קילטנעצ ַא רעביא טקיטפעשַאב ןעוועג זיא

 לָאצ עניילק יד .עקיסקעמ ןייק ןעמוקעג רע זיא 1925 רעבמעווָאנ ףוס

 טדנעוװעג ךיז ןבָאה ,דנַאל םעד ןיא טבעלעג טלָאמעד ןבָאה סָאװ ,ןטסידנוב
 ַא ןייז : תולעמ ייווצ ןבָאה לָאז סָאװ ,רבח ַא ןבָאה ןפרַאד ייז זַא ,עשרַאװ ןייק

 טַאהעג ןבָאה ייז לייו ,רעצעז רעשידיי ַא ןוא רעוט רעשיטקַארּפ רעטוג
 המכסה ןייז ןבעגעג טָאה רָאשזעי .גנוטייצ עשידיי ַא ןבעגוצסיורַא העדב

 ,ןיהַא ןרָאפ וצ

 -ידנוב רעד עקיסקעמ ןיא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה 1940 רַאונַאי ןיא
 ַא ךיוא ןָא טציא ןופ רע זיא ,רעצעז ַא זיולב רעירפ .סיורָאפ לַאנרושז רעש

 ןופ ףוס ןזיב לַאנרושז ןופ גנודנירג רעד טניז .רָאטקַאדער ןוא רעביירש

 ריא ןוא עיגעלָאק-עיצקַאדער ןופ דילגטימ ַא ןעועג רע זיא געט ענייז
 ןטכױלַאב ןוא ןעלקיטרַא לָאצ עסיורג ַא ןבירשעג ךיוא טָאה רע .,רעציזרָאפ

 ןבָאה סָאװ ,ןעלקיטרַא -- ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןופ םינינע ענעדישרַאפ

 ,קיגָאל ןוא טײקכעלכַאז טימ טנכייצעגסיוא דימת ךיז

 -ינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ גנוריפנָא רעד ןיא רע זיא טייצ עצנַאג יד
 ךיא זיא רע .עקיסקעמ ןיא סעיצוטיטסניא עשידנוב עלַא ןופ ןוא עיצַאז
 ןטיירטש עלַא ןיא ךיז טקילײטַאב ןוא הליהק רענַאקיטקעמ רעד ןופ ןַאמטַאר

 ,ןטסינויצ יד טימ ןריפ וצ ןעמוקעגסיוא זיא ןטסידנוב יד סָאװ ,ןפמַאק ןוא
 םגה ןוא .ןבעל ןשידיי ןקיטרָאד ןיא ןעגנוטכיר ערעדנַא ןוא ןטסינומָאק
 םעד ןפַאש םייב וויטקַא ןעוועג ךָאנ דע זיא ,ןרָאי ערעטלע יד ףיוא ןיוש
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 עקַאט זיא רע ןוא עקיסקעמ ןיא הליהק רעשיזנכשַא רעד ייב רָאכ-סקלָאפ

 טײקנַארק ןייז ףיוא טקוקעג טשינ .רָאכ ןיא רעגניז רעטסטלע רעד ןעוועג

 סעציײלּפ ענייז ןלעטשוצרעטנוא טיירג ןעוועג קידנעטש רע זיא ,רעטלע ןוא

 ,אשמ עכעלטפַאשלעזעג יד ןגָארט ןוא

 ןלעטשסױרַא ןעק'מ סָאװ ,ןשטנעמ ןַארַאפ ןענייז גנוגעווַאב רעדעי ןיא
 ריא ןופ ןכירטש-טנורג יד ךיז ןיא ןרעּפרעקרַאפ ייז .רעטסומ ַא סריא יו
 ןעיידיא עריא וצ טפַאשיײרט םומיסקַאמ םעד סױרַא ןזייוו ייז ; רעטקַארַאכ
 יד ןיא ךיוא רָאנ ,עטוג יד ןיא זיולב טשינ ריא טימ ןענייז ייז ; ןליצ ןוא
 סָאװ ,תועּפשה עקידנריּפמורָאק יד יבגל ןומיא ןענייז ייז ; ןטייצ עטכעלש
 ןעוועג זיא רָאשזעי ןועמש .,סעיצַאוטיס ןוא תוביבס עטרעדנעעג טימ ןעמוק
 ,ןימ םעד ןופ

 ןייק 1947 ןיא רע טרָאפ המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ןברוח ןכָאנ

 .סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ ץנערעפנָאק-טלעװ רעטשרע רעד ףיוא לסירב

 -ימָאק-רינידרָאָאק-טלעװ ןיא דילגטימ ַא ןעוועג רע זיא ןָא טלָאמעד ןופ ןוא

 -ייא ענייז ןיא רימ ןעניפעג ,טלָאמעד טליפעג טָאה רע סָאװ .דנוב ןופ טעט

 : רעטרעוו ענעג

 םענעביוהעגפיוא םענייש ןייז טימ שרעה ןַאמביל .פָארּפ 'ח רעד תעב, ..;
 -גילק ַא טימ ןוא טלוּפ םייב טלעטשעגקעװַא ךיז גָאטרַאפ 3 טָאה ּפָאק ןסייוו
 טסעפינַאמ םעד טנעײלעגרָאפ ךַארּפשסױא רעפרַאש ןוא םיטש רעקידנעג
 ,ןטסידנוב תורוד זַא ,טליפעג טלָאמעד עלַא רימ ןבָאה ,ןסַאמ עשידיי יד וצ
 ןבעוװש םישודק ןוא ןדלעה תורוד ,ןבעל שידיי יינ ַא רַאפ רעפמעק תורוד

 ןגנוי-טלַא םעד ןופ רענעט ערעטנומ יד וצ וצ ךיז ןרעה ןוא לַאז ןיא טציא
 ."רבח

 : טקידנערַאפ רע ןוא

 העובש עשידנוב יד ןעגניז ױזַא טרעהעג טשינ ךיא בָאה לָאמנייק ךָאנ;
 ַאזַא טימ ןרָאװעג ןעגנוזעג זיא יז ,לסירב ןיא עימעדַאקַא-סולש רעד ףיוא יו

 "ןבעל ןיימ ןיא לָאמנייק ךָאנ יו ,גנורעטסײגַאב ַאזַא ןוא םטיר ַאזַא ,טפַארק
 ,(1947 ינוי ,סיורָאפ)

 ,ןיבמ רעטוג ַא ןעוועג םעד ףיוא רע זיא ,שטנעמ רעשילַאקיזומ ַא יו

 יד ןעגנוזעג סָאװ םעד בילוצ זיולב טשינ סע זיא ,ןעוועג ױזַא זיא'ס ביוא
 ןבָאה דנוב םוצ טפַאשיירט ןופ העובש יד ,ןרערט ןופ ןוא טולב ןופ העובש

 -ָאק ןוא עשיצַאנ יד ןופ ןעמוקעג טשרָאקָא ןענייז סָאװ ,סעטרבח ןוא םירבח

 ,דרע-רעטנוא ןופ ןוא סָאטעג יד ןופ ,ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק עשיטסינומ
 שינעפיט רעד ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,גנַאזעג סָאד ןעוועג ךיוא זיא ױזַא רָאנ
 רעקרַאטש ןוא קרַאטש רָאנ ,רעכַאװש ןוא ךַאװש טשינ .ץרַאה ןגייא ןייז ןופ
 ,טכע ןוא ךעלרע שיאעדיא ;ןרָאי ןופ ףיול ןטימ

 ץרעה .ש יי

6 

171 



 ןַאמסקילג ישועי .דד

 ןט14 םעד ןברָאטשעג -- עשרַאװ ןיא 1902 ינוי ןט23 םעד ןריובעג

 ,ןָאטגנישַאו ןיא 1958 רעבמעטּפעס

 "זיוה עכייר ןעוועג ןענייז -- עמיס ןוא ףלָאװ לארשי --- ןרעטלע ענייז

 ַא טקידנעעג טָאה רע ,רעמיטנגייא

 -סירוי טרידוטש ןוא עיזַאנמיג עשיליופ

 ןופ ןטעטיזרעווינוא יד ןיא ץנעדורּפ
 ןעועג םעד ךָאנ .זירַאּפ ןוא עשרַאװ
 ןופ .ןלױּפ ןיא טַאקָאװדַא ןַא יו קיטעט

 "ירפ -- דנוב ןיא וויטקַא ןעוועג 7
 ןוא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעד ןיא רע

 ,ײטרַאּפ רעד ןיא רעטעּפש
 ,דנוב םוצ ,םזילַאיצָאס םוצ געוו ןייז

 -עסנָאק ַא ,רעכעלריטַאנ ַא ןעוועג זיא
 טָאה'ס .רעטיירגעגוצ טוג ַא ,רעטנעווק

 -עברַא רעשידיי רעד וצ ןסיוטשעג םיא
 -טַאנ עכעלרעניא ןייז גנוגעװַאב-רעט

 ַא וצ גנובערטש .,םזילַאעדיא .; רוט

 רעמ ,רעכעלשטנעמ רעמ .רערעכעה

 -טשינ ןוא ןדיי רַאפ טלעו רעקידרשוי

 -סנבעל ןייז ףיוא טריפעג ךיוא םיא ןכָאה סָאמ רעניילק טשינ ַא ןיא רעבָא .ןדיי

 ,רעפסָאמטַא עקיטסייג יד ,טבעלעג טָאה רע רעכלעוו ןיא ,הביבס יד -- געװ
 -סעווש ןוא רעדירב ענייז ןופ ליּפשייב רעד ,טלגנירעגמורַא םיא טָאה סָאװ

 ַא ןעועג ךָאנ זיא רע ;םיא ןופ רעטלע ליפ ןעוועג עלַא ןענייז ייז .רעט

 שיטסילַאיצָאס-שירעפמעק ,וויטקַא ןַא טריפעג ןיוש ןבָאה ייז ןעוו ,דניק

 זיא ,4 ענלַארָאטקעלע ףיוא םייה רעד ןיא ,ןעלגילפ ערעייז רעטנוא .ןבעל

 .דנוב ןיא ןסקַאװעגנײרַא ךעלריטַאנ שממ ישזעי רעכעלטנגוי רעד

 ,4 ענלַארָאטקעלע ,עשרַאװ -- ןעװעג סע זיא םייה עקידריווקרעמ ַא

 ירד רשפא ןוא ייוצ טזיהעג ןבָאה הריד רעבלעז רעד ןוא רענייא ןיא

 רעד .ןעגנוביולג ןוא ןעגנובערטש ןופ ,ןעיידיא ןופ ןטלעװ ענעדישרַאפ

 -סקילג ישזעי -- םירפס רעביא ןגיובעגנייא ,דיי רעמורפ ,רעקנַאלש ,רעטלַא

 יַאיצָאס -- רעטסעװש ןוא רעדירב ענייז .טלעוװ ןייא ןופ -- עטַאט סנַאמ

 רעד ןיא ןוא .טלעװ רעטייוצ רעד ןופ -- רעקנעדיירפ ,ןטסידנוב ,ןטסיל

 ןוא עקיצרַאה ,עכעלביל ,עליטש יד -- טלעװ רעטירד ַא ןופ רשפא ,טימ

 ןכעלרעדנואוו ַא סעּפַע ףיוא טָאה עכלעוו ,רעטומ רעייז ןופ טלַאטשעג ענייש

 ערעייז ףיוא טקוקעג טשינ ,ועדילגטימ-החּפשמ עלַא ןעמַאזוצ ןטלַאהעג ןפוא

 טמָארטשעג ןבָאה סע רעכלעוו וצ ןוא ,ןטייקכעלצעזנגעק עקיטסייג עפרַאש

 ןעמעלַא ןופ גנוטכַא ןוא עביל

 -עג .ןעלגילפ ענעגייא ענייז ןטײרּפשרעדנַאנַאפ ןבױהעגנָא טָאה ישזעי
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 םזידנוב ןופ ןעיידיא יד טקידייטרַאפ טָאה ,רעוט-טנגוי רעשידנוב ַא רעירפ ןעוו
 ןעמַאזוצ --- ָאד טריפעג ,עשרַאװ ןופ ןטנעדוטס ןוא רעליש עשידיי יד ןשיווצ
 :גירק-ןקיטנָארפ-ליפ ,ןרעוװש ַא -- עּפורג-ןטנעדוטס רעשידנוב רעד טימ
 -ָאק ןגעק ,םזילַאטיּפַאק ןגעק ,םזיטימעסיטנַא ןוא עיצקַאער רענײמעגלַא ןגעק
 -סייג טרעצנַאּפרַאפ קרַאטש ןייז טפרַאדעג טָאה ןעמ .םזינויצ ןגעק ,םזינומ
 ץלַא רעפסָאמטַא רעשימעדַאקַא רעכעלטנייפ רעד ןיא ןטלַאהוצסיױא ידכ ,קיט
 ץעטשרע סישזעי ןעוועג זיא ָאד .גירק ןקיטייז-ליפ ןקיזָאד םנופ ןפירגנָא
 זיא רע .רעוט-יײטרַאּפ רעפייר ַא יו סױרַא רע זיא ריֹא ןופ .עבָארּפ-רעייפ
 יד ייב ,1928 ןיא .דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג
 ןעמוקַאב טָאה דנוב רעד עכלעוו ייב ,ןלַאװ-טַאר-טָאטש רעװעשרַאװ עטצעל

 -עגכרוד יד ןופ ןוא ןעמיטש עשידיי ענעבעגעגּפָא יד ןופ טייהרעמ עסיורג ַא

 -סיוא?יינ יד ןופ רענייא ןעוועג ןַאמסקילג ישזעי זיא ,ןטַאדנַאמ עשידיי עטריפ

 .רענעמטַאר עשידנוב עטלייוועג

 -ַאנ ,רע טָאה ,טַאקָאװדַא ןַא ְךַאּפ ןופ קידנעייז ,טייצ רעבלעז רעד ןיא
 טימ םכסה ןיא טעברַאעג ןוא טקריוועג עיסעּפָארּפ ןייז ןיא ךיוא ,ךעלריט
 ,טסידנוב ַא ,טסילַאיצָאס ַא ןופ סעמרָאנ ןוא םיללכ יד

 סנַאמסקילג ישזעי ןופ לײט ַא ...גירק רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס
 -- דניק ןיילק ןוא יורפ עטשרע ןייז ,ןרעטלע ענייז -- החּפשמ רעטסטנָאנ
 ...ןָאילימ 6 ענעטינשרַאפ יד ןופ לרוג ןשיגַארט םעד טלייטעג ןבָאה

 זא 2
4 = 
 פא

 תוחוכ עטיור-שלַאפ יד ךיוא --- עניורב רעדָא עצרַאװש יד זיולב טשינ
 החּפשמ רעד ןיא ןבָאה רָארעט ןוא דרָאמ ןופ ,גנוקירדרעטנוא ןופ ,תועשר ןופ

 רַאפ רעירפ ןעניז ןיא בָאה ךיא .טינש ןקיטולב ,ןפרַאש ַא טריפעגכרודַא
 .ןרעטלַא רָאטקיװ ,(ןעמַאמ ןייא ןופ) רעדורב סנַאמסקילג ישזעי -- ץלַא

 ךיוא ןכורברעביא ןיא טּפָא ךיז ןעלדנַאװרַאפ ןכורברעביא עכעלטכישעג
 ישזעי רבח ןטימ ןעשעג ןיא ױזַא .ןשטנעמ ןופ ןבעל ןכעלנעזרעּפ םניא
 סרעלטיה ןופ טעװעטַארעג ךיז רע טָאה גירק ןופ בײהנָא ןיא .ןַאמסקילג
 סנילַאטס ןופ רעדער יד ןיא ןלַאפעגנײרַא רע זיא ךיג רעבָא .ןישַאמ-דרָאמ
 רע .עקיזיר עקיזָאד יד ךיז ףיוא ןעמונעג ןיילַא טָאה רע .,ןישַאמ-רָארעט
 לעװַאק ןיא .ד.ו.ק.נ רעשיטעווָאס רעד ןופ ןריט יד ןיא טּפַאלקעג טָאה
 ;רעטלַא רָאטקיװ רעדורב ןטריטסערַא םעד ןפלעה קידנלעוו ,(ןלוּפ-חרזמ)
 טָאה רע :הסיפת רעלװָאק רעד ןיא םיא רַאפ ךעלקעּפ ןגָארטעג טָאה רע
 רע זיב .ײצילָאּפ רעשיטעווָאס רעד ייב ..טייקיטכערעג ןוא רשוי טנָאמעג
 רָאּפ ַא ףיוא "זיולב, טשרעוצ .,לגענ עריא ןיא ןלַאפעגניירַא טרָאד זיא ןיילַא
 ,(1929 רעבמעװָאנ ןופ געט עטשרע יד ןיא זיב רעבָאטקָא ןטימ ןופ) ןכָאװ
 -- ןַאיצנעװס ןוא ענעמשֶָא ןופ טנגעג ןיא 1940 ץרעמ 18 םעד -- רעטעּפש
 רערעגנעל ַא ףיוא -- ןיוש טציא .טריטסערַא לָאמ טייווצ ַא םיא ןעמ טָאה
 ןלופנייּפ ,ןרעווש םעד טכַאמעגכרוד רע טָאה ערעדנַא ךס ַא ,ךס ַא יװ .טייצ
 ןסעזעג זיא רע .ןרעגַאל ןוא סעמרוט עשיטעווָאס עכעלשטנעממוא יד ןופ געוו
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 רעגַאל ןיא רעטעּפש ןוא ענשטעדָאלָאמ ןוא ענעמשָא ןופ סעמרוט יד ןיא

 -סור ףיוא לַאפנָא סרעלטיה ךָאנ טשרע ןוא ,ןופצ ןטייוו ןפיוא ,גאלמשזיטכוא

 ןט1 םעד רע זיא .רעגריב עשילױּפ רַאפ עיטסענמַא רעד ךָאנ ןוא ,דנַאל

 -נַארק ַא ,רעטרעטַאמעגסיוא ןַא -- סױרַא .יירפ רעד ףיוא סױרַא רעבָאטקָא

 ןבָאה'ס ןרָאי לפיוו טימ ,ןענעכערַאב סע ןעק רעוװ .רעקידעבעל ַא םיוק ,רעק

 ןייז ? תוסיפת ןוא ןרעגַאל עשיטעווָאס יד -- ןבעל סָאד טצריקרַאפ םיא

 -ַאב ַא ןיא .רעכעלריטַאנ ַא זייוולייט רָאנ שיטקַאפ זיא טיוט רעקיטייצירפ

 .םישזער ןשיטסינומָאק ןופ ןברק ַא רע ךיוא זיא סָאמ רעקידנטייד

 ןכָאנ ;ןרעגַאל יד ןופ ךיז ןגירקסורַא ןכָאנ ךיילג ,טלָאמעד רעבָא

 ,ײמרַא רעשילױוּפ רעד טימ ןעמַאזוצ ,1942 טסוגיױא ףוס ךיז ןסײרסױרַא

 טָאה רעמַאזיורג רעד ןילַאטס ואוו ,דנַאל םעד ןופ ,דנַאל-ןטעוװָאס םעד ןופ

 עכעלסעגרַאפמוא ערעזנוא טריטסערַא טַאהעג לָאמ ןטייווצ םוצ סָאװ רָאנ

 "פיונוצ ןזיװַאב ישזעי טָאה טלָאמעד-- ,רעטלַא רָאטקיװ ןוא ךילרע קירנעה

 טָאה רע .טעטילַאטיװ -- עצנַאג ןייז ,עיגרענע עצנַאג ןייז ךיז ןיא ןעלמַאז

 ַא ,רעוט ַא ,רעפמעק ַא ןרעוװ קירוצ ,סיפ יד ףיוא ןלעטשקירוצ ךיז ןזיװַאב

 ,טַאט ןוא עיידיא ןופ שטנעמ

 ליפ ױזַא ןופ ןטײצ ערעװש ענעי ןיא קילג טלּפָאט טַאהעג טָאה רע

 ףיוא ךיז ןוא ןפערט וצ -- קילג ַא ,ןקילגמוא עלעודיווידניא ןוא ענײמעגלַא

 ןוא .יקסוועשטניּפ עיצול רעלעדייא ,רעטרַאצ רעד טימ ןדניברַאפ קידנעטש

 : עבַאגפיוא-סנבעל עקידנביוהרעד ַא ךיז רַאפ ןענופעג טָאה רע סָאװ ,קילג ַא

 -עווָאס ןטכַאמעגכרוד םנופ ןדייל עקיטסייג ןוא עשיזיפ יד ןעלדנַאװרַאפ וצ

 ענעבילברַאפ יד ןפלעה -- ןעגנולדנַאװ עשירעפעש ןיא ןבעל-רעגַאל ןשיט

 תמא םעד טלעװ רעיירפ רעד ןלייצרעד ןוא ,טניירפ ןוא םירבח דנַאלסור ןיא

 ןָאטעג ךס ַא טָאה רע .דנַאלסור *?ןשיטסילַאיצָאס; טשרמולכ םעד ןגעוו

 ,ןבַאגפיוא עדייב יד ןופ גנוליפרעד רעד רַאפ

 ןפיא רע טָאה -- גירק ןופ טייצ ןיא ןעוועג ךָאנ זיא'ס --- טשרעוצ

 17 םעד ןעמוקעג זיא רע ןיהואוו ,עניטסעלַאּפ רעקיטלָאמעד רעד ןופ ןדָאב

 עשידנוב ַא ןפַאשעג ,םיטילּפ עשידנוב ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ ,1942 לירּפַא

 -ַאקירעמַא רעד טימ ןדנוברַאפ ךיז רע טָאה עיסרעּפ ןיא רעירפ ךָאנ .עּפורג

 "וינ ןיא טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןטימ ןוא דנוב ןופ ץנַאטנעזערּפער רענ

 רע טָאה ,םירבח ערעדנַא ןופ לײטנָא ןטימ ןוא ,ףליה רעייז טימ ןוא ,קרָאי

 ערעטיב עצנַאג יד .דנַאלסור ןייק ךעלקעּפ-ףליה ןקיש סָאד טריזינַאגרָא

 ןופ ,דנַאלסור-טעווָאס ןיא ןדייל עקידרעירפ ענעגייא ענייז ןופ גנורַאפרעד

 םייב טדנעוװרַאפ טציא רע טָאה ,רעגנוה ,טיונ ,ןייּפ עקידרעירפ ענעגייא ענייז

 ,רעטרעדנוה .דנַאלסור ןיא םירבח עקידנדיילטיונ ,ענעבילברַאפ יד ןפלעה

 -רעזייא םעד רעטניה ןופ סױרַא רעטעּפש ןענייז סָאװ ,רעטנזיוט טשינ ביוא

 עקיטסייג ךיוא טקערידמוא ןוא עלעירעטַאמ יד ןעקנעדעג ,גנַאהרָאפ םענ

 "מוא ןופ ןטפירשפיוא טימ ןעמוקַאב ןגעלפ ייז עכלעוו ,ךעלקעפ יד ,"תורצוא,

 -- ןעוועג זיא המשנ ריא סָאװ ,טעברַא רעד קנַאד ַא ןעמענ ייז רַאפ עטנַאקַאב

 .ןַאמסקילג ישזעי
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 טָאה ישזעי .טייצ רענעי ןופ ןרעװ טנַאמרעד ףרַאד סעּפע ךָאנ ןוא
 המשנ יד ןעוועג ךיוא זיא רע .טייקיטעט-ףליה טימ טצענערגַאב טשינ ךיז
 -לָאּפ-שיאעדיא ריא ןופ ןוא עּפורג רעשידנוב רענענַאטשטנַא-יינ רעד ןופ
 זיא'ס .עניטסעלַאּפ רעקיטלָאמעד רעד ןופ ןדָאב םעד ףיוא טייקיטעט רעשיט

 ,רענעסעגרַאפ-טעמכ ןיוש טנייה ,רענעי ןופ ןליּפשיײב ייווצ ןענָאמרעד וצ יאדכ
 ,טייקיטעט

 "טסבלעז םעד ךָאנ ,דנַאטשפױא-ַָאטעג רעװעשרַאװ םעד ךָאנ ,1943 ןיא

 ןעמָאנ ןיא ,ישזעי טָאה ,םיובלעגיז (יכדרמ לאומש) רוטרַא ןופ רעפּפָא
 -- טלָאמעד עקיצנייא יד ,עסיורג ַא טריאיציניא ,עפורג רעשידנוב רעד ןופ

 -ימ יד דובכל בושי רעניטסעלַאּפ ןופ עיצַאטסעפינַאמ-רעיורט עכעלטנפע
 שודק ןקיליויירפ ןקיצניא םעד ןוא קלָאפ רעזנוא ןופ םישודק ןענָאיל

 ,טלעוו רעיירפ רעד ןיא

 ,עיצַאריּפסניא סנַאמסקילג ישזעי רעטנוא ךיוא ,רָאי ןבלעז םעד ןיא
 עשידנוב ןדָאב רעניטסעלַאּפ ןפיוא עטשרע יד ןעניישרעד וצ ןביוהעגנָא טָאה

 עבַאגסיױא רעד ןופ ןרעמונ 15 עּפַאנק .עבַאגסיוא (עכעלשדוח) עשידָאירעּפ
 ןענייז ןרָאי ענעי ןיא ,ןזיטַאריּפסנַאק-בלַאה -- עלַא טעמכ ;סױרַא ןענייז

 -נָאקרַאפ סָאד ןעוװעג קיטיונ זיא'ס עכלעוו בילוצ ,ןוויטָאמ עקיגָאװ ןעוועג
 -סעלַאּפ רעקיטלָאמעד רעד ןיא עבַאגסױא עשידנוב-שירעפמעק ַא ןריריּפס
 ,עניט

 לא א
 לא

 1946 טסוגױא ןט4 םעד ןזיא ישזעי .טקידנעעג ךיז טָאה גירק רעד
 רעטייווצ ןייז וצ ןטָארטעגוצ ךיילג ָאד זיא רע ןוא ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 ןוא .סנבעל עכעלקערש יד טימ טלעװ יד ןענעקַאב וצ -- עכַאגפיוא-סנבעל

 ,עטקירדרעטנוא יד ןשיוצ עטסטקירדרעטנוא יד ןופ ןעגנוגנידַאב-סטעברַא

 םיא טָאה'ס .ןפַאלקש-סטעברַא ןוא עטריטסערַא עשיטעווָאס עקילָאצמוא יד
 ןופ האווצ ַא יו ,טָאבעג א יװ סעּפע .טפַארק עכעלרעניא ןַא ןבירטעג וצרעד

 ןפַאלקש-טימ ,ןטנַאטסערַא-טימ ,רעפמעק-טימ ,םירבח עטקיניײּפרַאפ ענייז
 ,ךוב א ןבעגעגסױרַא טָאה רע

 רע טָאה ,גירק ןרַאפ ,קירוצ ןרָאי טימ .ךוב טשרע ןייז ןעוועג טשינ זיא'ס
 .עיצַאטרעסיד-רָאטקָאד ןייז ,שיזיוצנַארפ ןיא ,דנַאלסױא ןיא ןבעגעגסיזרַא
 ןעגנוזייונָא עשירבח ,עקיצרַאה יד רעטנוא ןבירשעג ,ךוב ַא ןעוועג זיא'ס
 רעד טעמדיוועג ןוא שרעה ןַאמביל רָאסעּפָארּפ ןכעלסעגרַאפמוא רעזנוא ןופ
 עקיזָאד יד טָאה ישזעי .עגַארפ-ןדיי רעד וצ גנַאגוצ ןשידנוב םנופ גנודנירגַאב
 רעד ךָאנ ,רעטעּפש ךיוא זיא רע ןוא ;טַאהעג ביל ענייז טעברַא עטשרע
 -לארשי רעד ןופ גנואײטשטנַא רעד ךָאנ ןוא ןברוח רעזנוא ךָאנ ,המחלמ
 םעד -- ךוב ןטשרע ןייז ןופ ןעיידיא-טנורג יד יירטעג ןבילבעג ,הכולמ
 ,םזידנוב

 זייװלײט רעירפ) שילגנע ןיא סיורַא זיא סָאװ ,ךוב טייווצ ןייז רעבָא
 .ךוב ַא יװ רעמ םיא רַאפ ןעוועג זיא ,(סטרעוורָאפ ןיא ,שידיי ןיא טקורדעג
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 -רעד טרָאד טָאה רע : רדנ ַא ןופ ,טָאבעג ַא ןופ גנוליפרעד ַא ןעוועג זיא'ס

 ,רָארעט ןשיטעוװָאס ןופ ןברק סלַא ןעגנובעלרעביא ענעגייא ענייז ןגעוו טלייצ

 'הד לעט :ןעמָאנ םעד טָאה ךוב סָאד -- ברעמ םעד טלייצרעד טָאה רע
 זיא סָאד .עטקינײּפרַאפ יד ןופ לרוג רעד ןפורעג םיא טָאה'ס יו -- טסעוו

 א טשרעהעג ךָאנ טָאה ברעמ ןוא חרומ ןשיװצ .גירק ןכָאנ ץרוק ןעוועג
 ןקידרעטעּפש םעד ףיוא טכירעג טשינ ךָאנ ךיז טָאה ןעמ .טפַאשטניירפ
 יהד לעט סנַאמטסקילג ישזעי טָאה רעפסָאמטַא רענעי ןיא -- ."גירק ןטלַאק,
 ןקעדפיוא ,רעטָאלב םענעטלַאהַאברַאפ םעד ןדיינשפיוא ןפלָאהעג טסעוו
 םרָאפ רעטצריקרַאפ ַא ןיא) ,תמא ןטנַאקַאבמוא ןזיירק עטיירב ןיא ךָאנ םעד

 ,(שיליוּפ ןיא סיורַא ךיוא

 יו קיטעט טרָאד ןעוועג .ָאגַאקיש ןיא טבעלעג טייצ ערעגנעל ַא טָאה רע
 קיטייצכיילג רעבָא .טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ רַאטערקעסןָאיַאר רעד
 םעד ןגעװ תמא ןופ גנוקעדפיוא רעד טעמדיוװעג ךיז רעמ ןוא רעמ ץלַא

 םעד ךרוד זַא ,רעכיז ןעועג זיא רע .ןבעל-רעגַאל ןשיטעווָאס ןרעטצניפ
 עבַאגפיוא ערַאטינַאמוה ַא ,עשיטַארקַאמעד ַא ,עשיטסילַאיצָאס ַא רע טליפרעד

 טשינ עטרַאּפשרַאפ יד ,עטמוטשרַאפ יד ,עכעלקילגמוא יד טפלעה רע ---
 ןעגנַאהרָאפ ענרעזייא רעטרעדנוה רעטנוא רָאנ ,םענייא רעטניה

 ןשידיי ןוא דנוב ןיא טייקיטעט ןייז ץוחַא ,רע טָאה ָאגַאקיש ןיא ךָאנ

 -זור ןיא דנַאלסור-טעװָאס ןגעו סעיצקעל ןטלַאהעג ,טעטימָאק-רעטעברַא
 -ָארּפ םעד ןעמדיוו ןצנַאג ןיא ךיז טלָאװעג רעבָא טָאה רע ,שזדעלַאק-טלעוו

 תודע ןַא ןצנַאגניא ןרעוו ,עזָאלפליה יד ןשיוצ עטסזָאלפליה יד ןגעק טסעט

 ענייז ךרוד -- תודע ןַא .יײרעפַאלקש רענרעדָאמ רעד ןגעוו טרעּפסקע ןַא ןוא

 -טפַאשנסיו רעקידרדסכ ךרוד -- טרעּפסקע ןַא ;ןעגנובעלרעביא ענעגייא
 טייקכעלגעמ עקיזָאד יד טָאה רע ןוא .טייקיטעט-סגנושרָאפ ןוא רעכעל

 יד טימ ןבעגעגּפָא ןצנַאג ןיא ךיז רע טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא ,טכיירגרעד
 ןיא .םזילַאטָאט ןגעק ףמַאק ןופ ןצונ םוצ ןעגנושרָאפ עכעלטפַאשנסיװ

 -ַאװ ןיא רעטעּפש ,טעטיזרעוװינוא-דרַאװרַאה ןופ גנולײטּפָא רעשיסור רעד

 ןטנַאקַאב םעד ןופ גנוליײטּפָא רעכעלטפַאשנסיװילַאיצָאס רעד ןיא ,ןָאטגניש
 גנולצולּפ ןוא קיטייצירפ ןייז ןופ געט עטצעל יד זיב --- "טוטיטסניא-דנער;
 ,טייהיירפ ןופ ךַאז רעד טנידעג רע טָאה ןבעל םענעטינשרַאפ

 יינ ַא ןקידנערַאפ וצ ןזיוַאב טשינ ןיוש רעבָא ,ןבירשעגנָא טָאה רע
 -טעווָאס ןיא ןעמעלבָארּפ-רעטעברַא יד ןוא עגַאל-רעטעברַא רעד ןגעוו ךוב

 -ומָאק ןופ תוהמ םעד טלוב סרעדנוזַאב טזייוו סָאװ ,טיבעג ַא --- דנַאלסור
 ,םזילַאטָאט ןשיטסיג

 רעשידנוב רעד ןיא ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ טָאה ןַאמסקילג ישזעי .רד
 קרָאי-וינ ,טייצ רעזנוא ;עשרַאװ ,טייצ רעזנוא ןוא גנוטייצ-סקלָאפ עסערּפ
 ןייז זירַאּפ ןיא ןענישרעד זיא 1929 ןיא .ענליוו ,רעטעלב-ָאוויי ןיא ;.ַא .א
 : (שיזיוצנַארפ ןיא .זז 196) קרעוו
 (0601859 (011:9ת120: 450664/,1 120000001006 46 124 (00650100 ןטוט6 6ת

2010006. 
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 :(שיליוּפ ןיא .ז 56) ןענישרעד עשרַאװ ןיא זיא 1920 ןיא

 1613 (ג11881020: 51טע?טזג 22/000628 1 50016024 11
 77601081:16) וז 2001806, 1081828024 30

 :(שילגנע ןיא .זז 258) ךוב ןייז ןענישרעד קרָאי-וינ ןיא זיא 1948 ןיא
 1612 (נ10/50028: 1611 186 ל064

 : טעברַא-גנושרָאפ ןייז (שילגנע ןיא ,זז 350 םורַא) סױרַא זיא 1954 ןיא

 ,(טעטיזרעווינוא-דראורַאה ןופ רטנעצ-גנושרָאפ ןשיסור ןכרוד ןבעגעגסיױרַא)

 16זז} (ג. (311490024מ: (2:000140ת9 01 1864054112| 1400 ן{מ 186 6558.

 ןופ םלוע-תיב ןפיוא הרובק וצ ןרָאװעג טכַארבעג זיא ןַאמסקילג ישזעי
 ,קרָאי-וינ ןיא גניר-רעטעברַא

 רערעש לאונמע .רד

6 

 שיומש םהרבא

 ,שינרעבוג רעילָאדָאּפ ,ווָארוקסָארּפ ןיא 1892 יַאְמ ןט25 םעד ןריובעג

 ,קרָאי-וינ ןיא 1966 רַאורבעפ ןט19 םעד ןברָאטשעג -- דנַאלסור

 החּפשמ יד .שטנעמ רעפעלטלעוו ַא ןוא רחוס ַא ןטוועג זיא רעטָאפ רעד

 -קירבַאפ רעד ןיא טצעזַאב ךיז טָאה

 זיא םהרבא ןעוו ,שזדָאל טָאטש

 .רָאי ןטייווצ ןיא ןעווטג טלַא םיוק

 -סקלָאפ רעטַאווירּפ ַא ןיא טנרעלעג

 רעטָאוװירּפ ַא ןיא רעטעּפש ןוא לוש

 רעד ןופ ייהנֶא ןזיב .עיזַאנמיג

 טעבראעג המחלמ-טלעו רעטשרע

 רעשזזָאל ַא ןיא רעטסיימ ַא יװ

 1912 רָאי ןופ .קירבַאפ-ליטסקעט

 .דנוב םוצ טרעהעג

 ךָאנ רע זיא דנוב ןרַאפ קיטעט

 --- 1906 ןרָאי יד ןיא .רעירפ ןעוועג

 -ַאזינַאגרָא עשידנוב יד טָאה 7

 .נ .א ננולדנַאהכוב ַא טַאהעג עיצ

 טרָאד זיא שיומש .(לַאווק) ַאלדורעז

 ןעמ טָאה ןפורעג) בלעי רעדורב ןייז .רעפיוקרַאפ ַא יו טקיטפעשַאב ןעוועג

 ךיוא ווא רעוט רעשידנוב רעטנַאקַאב ַא ןעוועג זיא (?ץעווָאדנוב ןַאװיא, םיא

 .דתב ןיא וויטלַא ןעוועג ןענייז רעטסעווש ייווצ ענייז

 .רעוט עשידנוב עטסוויטקַא יד ןופ רענייא ןרָאװעג ךיג זיא שיומש םהרבא

 רעטשדע רעד ברע עיצקַאער רעשירַאצ רעד ןופ טייצ רערעווש רעד ןיא

 .טעטימָאק-ײטרַאּפ רעשזדָאל ןופ דילגטימ ַא ןעוועג רע זיא המחלמ-טלעוו

177 



 ןכָאנ .טריטסערַא םיא ןעמ טָאה 1914 ץרעמ 23 ןופ טכַאנ רעד ןיא
 קעװַא זיא טכַאמ עשירַאצ יד ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא
 טיירפַאב טעטימָאק--עגריב רעד 1914 טסוגיוא 19 םעד טָאה ,טָאטש ןופ
 שיומש םהרבא ןוא ןטסידנוב לָאצ ַא יז ןשיװצ ,עטריטסערַא עשיטילָאּפ 3
 ,ייז ןופ רענייא ןעוועג זיא

 -ײטרַאּפ רעד ןיא ןײרַא רעדיו ךיז רע טפרַאװ גנואיײרפַאב רעד ךָאנ
 ןעמונרַאפ ךיז רע טָאה טעטימָאק רעשזדָאל ןופ ךילגטימ ַא יו .טעברַא
 -ַאנ םעד ןגָארט טפרַאדעג טָאה סָאװ ,גנוטייצ עשידנוב ַא ןבעגסױרַא טימ
 טָאה טכַאמ-עיצַאּפוקא רעשטייד רעד ןופ רוזנעצ יד .עמיטש-רעטיײברַא ןעמ
 עיצקַאדער יד ביוא ,ןרעװ ןבעגעג טעװ שינביולרעד יד זַא ,יאנת ַא טלעטשעג
 ןופ גיי םעד קנַאדַא; :רעטרעװ יד ןלעטשנײרַא לקיטרַא-טייל ןיא טעװו
 ןבעגסױרַא לָאמ ןטשרע םוצ טייקכעלגעמ יד רימ ןבָאה רעטילימ ןשטייד
 זיא סָאװ ,עיצקַאדער יד ."שזדָאל ןיא גנוטייצ-רעטעברַא עשידיי ַא לַאגעל
 יקסנַאנזָאּפ ביל םייח ,ןייטשנעטכיל לארשי ,זוגָא סקַאמ ןופ ןענַאטשַאב
 -ַאב ןֹוא ןפרָאװעגּפָא טָאבנָא םעד טָאה ,ןַאמצרַאװש דוד ןוא שיומש םהרבא
 -ַאמ ןטימ זיא שיומש םהרבא .לַאגעלמוא גנוטייצ יד ןבעגסױרַא ןסָאלש
 *סיוא ןבָאה רעטעברַא-רעקורד עשידנוב ואוו ,ווָאקרטעיּפ ןייק קעװַא לַאירעט
 םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,רעמונ םעד לַאגעלמוא טקורדענּפָא ןוא טצעזעג
 רעד רעטנוא טייקיטעט םישדח עכעלטע ךָאנ .רעטײברַא רעזדָאל רעד ןעמָאנ
 יד ןעוו .ןריטסערַא םיא טלָאװעג טכַאמ עשטייד יד טָאה עיצַאּפוקָא רעשטייד
 -עג טַאהעג סָאװ-רונ רע טָאה ,ןריטסערַא ןעמוקעג םיא זיא ײצילָאּפ עשטייד
 יױרפ יד .עגַארפ-לוש רעד ןגעוו ןפורפיוא 500 יירעקורד רעד ןופ טגנערב
 ןטייוצ ַא סע ןבעגרעביא ןוא לקעּפ סָאד ןגָארטוצסױרַא ןזיוװַאב טָאה ענייז
 ,ןיוש טָאה רע ואוו ,עשרַאװ ןייק ןפױלטנַא וצ ןעגנולעג זיא ןשיומש .רבח
 -מעטּפעס) המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד זיב טבעלעג ,תוקספה עצרוק טימ
 ,(19239 רעב

 -רַאפ ןעוועג שיומש זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא
 -עד טָאה רע ואוו ,עשרַאװ ןופ .יירעקעב רעוויטַארעּפָאָאק ַא ןופ רעטלַאװ
 -ַאיב ןייק קעװַא רע ןיא ,שטיװָאניבַאר ןעמָאנ ןרעטנוא טבעלעג טלָאמ
 קעװַא רע זיא 1918 .טכוזעג רעטייוו םיא טָאה טכַאמ עשטייד יד לייוו ,קָאטסיל
 ,בקעי רעדורב רערעטלע ןייז ןבילברַאפ ןוא ןעוועג זיא'ס ואוו ,דנַאלסור ןייק
 ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ רעװקסָאמ יד ןיא טעברַאעג טָאה שיומש םהרבא
 ףוס םייב רע זיא ,םישזער ןשיטסיװעשלָאב םעד ןגָארטרַאפ קידנענעק טשינ
 לרַאטש ןרָאװעג זיא רע ואוו ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ רָאי ןבלעז ןופ
 רַאטערקעס:ףליהעג א יװ  .גנוגעַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא וויטקַא
 עלענַאיסעּפָארּפ יד ןופ ָארויב-לַארטנעצ רעװעשרַאוו ןיא טעברַאעג רע טָאה
 רעד ןעװעג רע זיא רָאי עכעלטע .רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןענייארַאפ
 ,רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןייארַאפ-רעקורד ןופ רַאטערקעס

 -ָאָאק טשידיי יד ןופ דנַאברַאפ ןיא קיטעט ןעוועג שיומש זיא 1922 ןופ
 עשידיי יד ןופ עלַארטנעצ יד ןופ רָאטקעּפסניא ןַא יװ ,ןליוּפ ןיא ןוויטַארעּפ

178 



 רעביא ךעלטעטש ןוא טעטש ליפ טכוזַאב רע טָאה ,סעסַאק-רָאּפש ןוא-ייל

 רעד ןופ טיבעג ןפיוא ןוטעגפיוא ליפ ןוא דנַאל ןופ טיירב ןוא גנעל רעד

 ,גנוגעװַאב רעיטַארעּפָאָאק רעשידיי

 טָאה ןביוהעגנָא .קיטעט ןעוועג שידַארעטיל ךיוא זיא שיומש םהרבא

 סָאװ ,טייצ יד טַאלבנכָאװ ןשידנוב ןיא סעיצנעדנָאּפסערָאק ןקורד טימ רע

 "רַא טקורדעג ;גרוברעטעּפ ןיא ןענישרעד 1914 --- 1913 ןרָאי יד ןיא זיא

 ,ןעגַארפ-סנעבעל גנוטייצ-גָאט רעטעּפש ןוא טַאלבנכָאװ ןשידנוב ןיא ןעלקיט

 טפירשטייצ רעד ןופ רָאטקַאדערטימ ןעוועג .עשראו ןיא ןענישרעד זיא סָאװ

 רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןענייארַאפ יד סָאװ ,גנוגעווַאב עלענַאיסעּפַארּפ יד

 עיצַארעּפָאָאק ןגעװ ןטעברַא לָאצ ַא טכעלטנפעראפ ;ןבעגעגסױרַא ןבָאה

 ןיא ןבירשעג טייצ וצ טייצ ןופ ןוא ןוויטַארעּפָאָאק יז ןופ ןלַאנרושז יד ןיא

 .גנוטייצ-סקלָאפ רעשידנוב רעד
 טימ שיומש זיא ,המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןעוו

 יַאב ןעװעג זיא רע ואוו ,ענליוו ןייק קעװַא קערוי ןוז ןוא ַאלע יורפ ןייז

 1941 ןיא רע זיא ענליוו ןופ .םיטילּפ רַאפ טעטימָאק-ףליה ןיא טקיטפעש

 ןשידיי ןיא טקיטפעשַאב ןעװעג רע זיא טייצ ַא .קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעג

 -קוָאלק יד ןופ "דנַאפ-טנעמרעייטירא ןיא ףוסל ןוא טעטימָאק-רעטעברַא
 ..יהוג.ליא) רעטעברַא -רעדיילק-ןעיורפ יד ןופ ןָאינוי רעד ייב רעכַאמ
 .דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעקרָאי-וינ 'ועד ןיא וויטקַא ןעוועג קיטייצכיילג

 רע טָאה ,רָאטַאזינַאגרָא-סיּפָא ןוא רעטלַאהכוב רעקיסַאלק-טשרע ןַא יו
 -יטפַאהנסיװעג ןוא טייקכעלטקניּפ רערעיוהעגמוא ןַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז
 ,טייק

 :ןעזײר ןמלז .,1958 קרָאיינ ,שזדָאל ןיא דנוב ןופ עטכישעג יד : ץרעה .ש .י : .ב

 ףגליװ ,דנאב רעטרעפ ,עיגָאלַאליּפ ןוא עסערפ ,רוטַארעטיל רעשידי רעד ןופ ןָאקיסקעל

 ,קרָאי-וינ 1966 ל"רטַאץרעמ ,טייצ רעזנוא : דַארגָאניװ .ל 9

 .ה .ש י

0 

 ץַאק לאומש

 "יז ַא ךַאפ ןופ .רעטעברַא רעטנעגילעטניא ןַא .ענליוו ןופ טמַאטשעג
 ,רעכַאמרעג

 ,גנוגעװַאב רעד ןיא וײטקַא ןעועג ןיוש דנוב ןופ גנודנירג רעד תעב
 -טימ ַא ןעוועג 1897 ןיא ,"רעצרַאװש רעד לאומש; ןפורעג םיא טָאה'מ ואוו
 ןוא טעברַא-קורד טנרעלעגסיוא ךיז .דנוב ןופ טעטימָאק רענליוו ןיא דילג
 .דנוב ןופ ןעיירעקורד עשידרערעטנוא יד ןיא טעטש לָאצ ַא ןיא טעברַאעג
 -נוא עשידנוב יד טצעזעג טָאה רע ואוו ,ענליוו ןיא 1897 ןיא ןביױהעגנָא
 -ורד עמייהעג יד ןיא טעברַאעג רעטעּפש רע טָאה ,ןענַאגרָא עשידרערעט
 ואו ,(ץייוש) ווענעשז ןיא ךיוא יו שזדָאל ,עשרַאװ ,קסנימ ןיא ןעיירעק
 .ןפורפיוא ןוא ןרושָארב ,ןעגנוטייצ עשידנוב טקורדעג ןוא טצעזעג טָאה'מ
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 ,טנעקעג טוג םיא טָאה סָאװ (סַארַאט) ץַאק דוד רעוט רעשידנוב רעד

 -ַאב ַא ןופ רע טמַאטש ןעמַאטש; :ןבירשעג ױזַא םיא ןגעוו רעטעּפש טָאה

 ןַא ןעוועג טגנידַאבמוא ןזיא ןוא עילימַאפ ('רעקסנַאשטשעמ') רעשיטַאבעל

 רע זיא רעטקַארַאכ ןוא חומ ןייז ןופ טינש ןטיול .שטנעמ רעטנעגילעטניא
 -ָארּפ ןייז טול .'רעוט-ןסַאמ' ַא טינ ןוא טסידנַאגַאּפָארּפ ַא ןעוועג רעכיג

 עטשרע יד ןריזינַאגרָא ןטימ רָאנ ,רעכַאמרעגייז ַא ןעועג רע זיא שיסעפ

 טלָאמעד ןופ :רעצעז ַא ריא ןיא רֹע טרעוו יירעקורד עלַאגעלמוא עשידיי
 א ןעװעג רע זיא 1897 רָאי ןיא .עיסעפָארּפ ןייז טעברַא-קורד טרעוװ ןָא
 רע טרעה רעמוז ףוס רָאנ ,'דנוב' ןופ טעטימָאק רענליוו םנופ דילגטימ

 טשרע .טעברַא רעד ןופ קעװַא טייג ןוא טעטימָאק ןופ ןעגנוציז יד ןכוזַאב ףיוא
 רעד ןיא טעברַאעג רע טָאה טייצ רעד ןיא זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ךָאנרעד

 -ליוו עּפורג ַא ךרוד ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא סָאװ ,יירעקורד רעלַאגעלמוא
 עפורג רעקיזָאד רעד ןופ ןַאגרָא םעד טקורדעג טָאה סָאװ ןוא רעקורד רענ
 זיא 'דנוב' ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטשרע ןפיוא יו םעדכָאנ .עמיטזע-רעטייברַא יד
 ,"דנוב' ןופ .ק .צ ןופ ְןַאגרָא ןרַאפ ןרָאװעג טנעקרענָא עמיטסע-רעטייברַא יד

 ,קסנימ ןייק ןרָאפעגרעבירַא יירעקורד רעד טימ ןעמַאזוצ ץַאק לאומש זיא
 -ָאמעד-לַאיצַאס רעדנעלסור רעד ןופ רָאפנעמַאזצ ןטשרע ןופ טייצ רעד וצ

 'דנוב' ןופ .ק .צ םייב ןענופעג ךיז רע טָאה יײטרַאּפ-רעטיײברַא רעשיטַארק

 .(סעמע רעד) "ןתוחילש עשינכעט רַאפ

 ןעועג זיא רע :לָאר עשירָאטסיה ַא ןליּפש וצ ןעמוקעגסיוא זיא םיא
 -עלעד-רעטעברַא רעקיצנייא ןוא ןייא רעד ןוא ןטַאגעלעד 9 יד ןופ רענייא

 -ַארקַאמעד-לַאיצָאס רעדנעלסור רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ-גנודנירג ןפיוא טָאג
 ,קסנימ ןיא 1898 ץרעמ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ייטרַאּפ-רעטעברַא רעשיט

 ןייז .רָאפנעמַאזוצ ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא-טּפיױה יד ןשיווצ ןעוועג זיא דנוב רעד
 עדייב) קינטומ םַארבַא ,רעמערק ידַאקרַא ןופ ןענַאטשַאב ןיא עיצַאגעלעד
 ,ץַאק לאומש ןוא (.ק .צ ןשידנוב ןטשרע ןופ רעדילגטימ

 עכעלטע טימ ןעמַאזוצ ןטַאגעלעד יד ןבָאה ןעגנוציז יד ןופ ףוס םייב
 םייב קיפליהַאב ןעוועג ןענייז סָאװ ,סעטרבח ןוא םירבח ענעדַאלעגנייא
 ןבָאה ןטַאגעלעד יד ,טיורב-טנוװָא ןַא טַאהעג ,רָאפנעמַאזוצ םעד ןענדרָאניײא
 -רעד עינָאריא רעטכייל ַא טימ טָאה ץַאק לאומש .,סעדער-טסָאט ןטלַאהעג
 -נעמַאזוצ ןפיוא, :טגָאזעג ןוא ןטַאגעלעד יד ןופ לעטשנעמַאזוצ םעד טנָאמ

 עסיורג עמַאס יד ןופ ףדנַאברַאפ-ףמַאק' יד ןטערטרַאפ ןעוועג ןענייז רָאפ
 ,רעטעברַא רעטנזױט רעטרעדנוה ןבעל סע ואוו ,דנַאלסור ןּופ ןערטנעצ
 טלָאװ ךיא !רעטעברַא ןייא ןייק ָאטשינ זיא ןטַאגעלעד ערעייז ןשיווצ ןוא
 ךיוא ןטנעגילעטניא ץוחַא ןלָאז רָאפנעמַאזוצ ןקידנעמוק ןפיוא זַא ,ןשטנואוועג

 שטנואו רעקיזָאד רעד ."רעסעב ץלַא -- רעמ סָאװ ןוא רעטעברַא ןייז

 ,גנומיטשוצ עקישיור ַא ןפורעגסױרַא טָאה

 לאומש זיא ,1898 רעבָאטקָא ןיא ,רעטעּפש רָאי בלַאה ַא רעביא טימ
 ַא ןעוועג ,יירעקורד רעשידרערעטנוא רעד ןופ רעטערטרַאּפ ַא יװ ,ץַאק
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 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטייווצ ןפיוא טַאגעלעד

 .ענווָאק
 לאומש טָאה עיצולָאװער רעדנעלסור רעטשרע רעד ברע טייצ רעד ןיא

 ירעצעוטפירש סלַא טצעברַאעג טָאה רע ואוו ,דנַאלשטייד ןיא טבעלעג ץַאק

 -שזָאבָאװסָא לַאנרושז סעוואורטס .ּפ טצעזעג ךיוא רע טָאה ןרעדנַא ןשיווצ

 .עינעד
 יד ןיא טעברַאעג ךיוא טָאה סָאװ ,רעדעל עילָא ןעוועג זיא יורפ ןייז

 ,עקטסידנוב רעקסנימ ַא ןעוועג זיא יז .דנוב ןופ ןעיירעקורד עשידרערעטנוא
 ?עטסָאבעלַאב/, ַא ןעוועג יז זיא וועשטידרעב ןוא עשרַאװ ןיא ,ןירעדיינש ַא

 ךָאנ .ןעיירעקורד עמייהעג טנדרָאעגנייא ןעוועג ןענייז'ס ואוו ,תוריד ןופ

 .עקירעמַא ןיא טבעלעג יז טָאה עיצולָאװער רעדנעלסור רעטשרע רעד

 ןעגנולעג טשינ זנוא זיא ץַאק לאומש ןופ ןרָאי עקידרעטייוו יד ןגעוו
 רעקילָאמַא רעד ןבעגעגרעביא רימ טָאה'ס יװ .תועידי ערעכיז ןעמוקַאב וצ
 םולש ןעיירעקורד עשידרערעטנוא יד ןיא רעטעברַאטימ ןוא רעוט רעשידנוב
 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ רָאי עכעלטע ןברָאטשעג ןבָאה רע לָאז ןיוועל

 ,טנעקעג ךיוא םיא טָאה רעכלעוו ,שטיװעלַאכימ שינייב רעבָא .עקירעמַא ןיא
 רעד ןופ גנודנירג רעד טניז ייליבוי ןקירָאי-20 םוצ 1928 ןיא ןבירשעג טָאה
 -סיוא טָאה רע תעב ,יײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטַארקַאמעד-לַאיצַאס רעדנעלסור

 ןיא טציא) רעטעברַא ןַא ,ץַאק .ש; :ײטרַאּפ רעד ןופ רעדנירג יד טנכערעג
 טָאה יקסרוק ץנַארּפ ןוא .(לַאנרושז ןשינכעט ַא ןופ רָאטקַאדער ,עקירעמַא

 ןיא רע טבעל טציא; :רעטעּפש רָאי 10 טימ ךָאנ ןביושעג םיא ןגעוו

 ,?קיטילָאּפ טימ רעמ טשינ ךיז טמענרַאפ ןוא דנַאלסיוא
 ינוא : ןיװעל םולש .1960 קרָאירװינ ,דנאב רעטשרע ,דנוב ןופ עטכישעג יד ;.ב

 רעד .1942 קרָאיוינ -- 1939 ץנליװ ,יזַאקרַא .1946 קרָאיװינ ,רעפמעק עשידרערעט

 ץרעמ 23 ,72 .מונ גנוטייצסקלַאפ עיינ ; שטיװעלַאכימ .ב .עװקסָאמ ,1923 ץרעמ 14 ,סעמע

 ,1938 לירּפַא 3 ,טרַאד : .ק .פ : עשראװ ,8

 826802ה0 228080416: 11228מ14 6 632 26/021/ 1898. ((ססזועגהעס?עטסס71

 םססזטעא אפ 1-2 1950 תפוס 1/סק0א)

 .ח .ש י

 ןוָאקטרעשט דוד

 -עגניירַא ןרָאי עגנוי י+ ןיא .קסבעטיוו ןיא 1887 רעדָא 1886 ןריובעג
 ןיא קסניווד ןיא טעברַא-ײטרַאּפ ףיוא ךיז טקורעגסױרַא .דנוב ןיא ןטערט
 עשיטסידנַאגַאּפָארּפ טימ טריפעגנָא טייצ ַא .רענדער רעדנצנעלג סלַא 4
 ,קסנימ ןיא טעברַאעג רעטעּפש .ךעלזיירק-רעטעברַא

 -עג םיא ןעמ טָאה 1905 רָאי ןיא טעטימָאק רעקנימ ןופ גָארטפיוא ןטיול
 -רעטעברַא ןַא ןיא ןעמונעג לײטנָא רע טָאה ןטרָאד .ווָאסירָאב ןייק טקיש
 -ַארטסנָאמעד רעד ףיוא ןלַאפעגנָא ןענייז ןקַאזָאק יד ןעוו ,עיצַארטסנַאמעד
 -עצ םיא טָאה'מ ןוא כעקײהַאנ טימ ןגָאלשעג ןװָאקטרעשט ןעמ טָאה ,עיצ
 ,טנַאה עקניל יד ןכָארב
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 ,דנוב ןופ ןָאיַאר רעקסנימ ןיא טעברַאעג 1907 -- 1906 ןרָאי יד ןיא
 רענָאדנָאל ןפיוא ןָאיַאר רעקסנימ ןופ טַאגעלעד סלַא טלייוװעגסיוא ןרָאװעג
 -ַאלװ ןעמָאנ-ײיטרַאּפ ןרעטנוא (1907 ינוידיַאמ) ,ּפ .ַא .ד ,ס .ר ןופ רָאפנעמַאזוצ
 ,ןישַאטַאנ-וװָארימיד

 ,קסנימ ןיא טצעזַאב ךיז רעדיוו רע טָאה ןָאדנָאל ןוכ ךיז ןרעקמוא ןכָאנ
 יד ןיא טָאה רע ואוו ,לעמָאה ןייק ןרָאפעגקעװַא ,טסערַא ןקידנעָארד ַא בילוצ

 -ייצ רעשיטַארקָאמעד רעשיסור רעד ןיא טעברַאעגטימ 1912 -- 1909 ןרָאי
 טָאה רע .(ןָאסנָארַא ירָאגירג ןופ עיצקַאדער רעד דעטנוא) ?עיסעלָאּפ , גנוט

 ."ינָאס .ד, :ןעמָאנןעּפ ןרעטנוא ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ ןבירשעג
 -טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא ןוא דנוב ןופ וויטקעלָאק ןיא טעברַאעג וויטקַא
 ,טייקכעל

 טָאה רע ואוו ,וָאטַארַאס ןיא טצעזַאב ךיז רעטעּפש טָאה ווָאקטרעשט
 ןופ גנוגעװַאב רעקיטרָא רעד טימ ןעגנואיצַאב עטנָאנ רעייז ןטלַאהעגנָא
 ,סעקיוועשנעמ יד ןוא דנוב

 1917 ןיא עיצולָאװער רעדנעלסור רעשיטַארקָאמעד רעד ןופ טייצ ַא ןיא

 ןיא סעלָאר עטסקיטכיוו עמַאס יד ןופ ענייא טליּפשעג ווָאקטרעשט דוד טָאה

 ייֵס טריפעגנָא ןוא ,טַאר-טָאטש ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג זיא רע .,ווָאטַארַאס
 ןעוועג ךיוא זיא רע .עיצַאזינַאגרָא .ד .ס עשיטסיוועשנעמ יד ייס ןוא דנוב םעד
 -עד ַא ןעוועג .טַאר-ןטַאדלָאס ןוא -רעטעברַא ןופ רעריפ רעטנעקרענָא רעד

 ,1917 טסוגיוא ןיא גנוטַארַאב-הכולמ רעװקסָאמ רעד ףיוא ווָאטַארַאס ןופ טַאגעל
 ןיא גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג רעד וצ טַאדידנַאק סלַא טלעטשעגסױרַא םיא טָאה'מ

 "ַאס ןיא זיא ןלַָאװ יד תעשב) .סעקיוועשנעמ- ,ּפ.ַא.ד.ס.ר ןוא דנוב ןופ ןעמָאנ

 -סיװעשלָאב רעד ךָאנ .(ןווָאקטרעשט טעמדיוועג ,רושָארב ַא סױרַא ווָאטַאר
 ,סעצָארּפ ַא וצ ןגיוצעגוצ ןעוועג שינערעקרעביא-רעבָאטקָא רעשיט

 ןיטקַא טָאה רע ואוו ,דַארגָארטעּפ ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא ווװָאקטרעשט
 .דנוב ןיא ךיוא ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעניײמעגלַא רעד ןיא ןעמונעג לײטנָא

 -ַאגרָא רעשידנוב רעדַארגָארטעּפ רעד ןופ טַאגעלעד ַא ןעוועג 1920 לירּפַא ןיא
 רעד ךָאנ .,עװקסָאמ ןיא דנוב ןופ ץנערעפנָאק רעט12 רעד ףיוא עיצַאזינ
 -ונעג לײטנָא ןוא ץנערעפנָאק רעד ןופ לייט .ד ,ס םוצ ןענַאטשעגוצ גנוטלַאּפש

 -סיוא םיא טָאה'מ .דנוב ןשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס ןופ גנודנירג רעד ןיא ןעמ
 ,דנוב .ד .ס ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןיא טַאדידנַאק סלַא ןבילקעג

 םיא ןעמ טָאה (1921) דנַאטשפיוא רעטַאטשנָארק םעד טימ תוכייש ןיא
 ,סעקיוועשנעמ ןופ עּפורג רערעסערג ַא טימ ןעמַאזוצ טריטסערַא

 יד ןיא ,דַארגָארטעּפ ןיא ןבעל ןבילבעג ןוא טיירפַאב ןרָאװעג ,םינּפה
 -גוא) ןלַאנרושז עשידיי-שיסור עכעלטע סױרַא ןענייז'ס ןעוו ,"ּפענ, ןופ ןרָאי
 -על ַאיַאקסיײרוװעי, ,"קינטסעוו יקסיירוועי, --- ?עּפָא; ןופ עמריפ, רעד רעט

 -טרעשט ןופ ןעלקיטרַא עכעלטע ןעוועג ןטרָאד ןענייז (1926-1923 ?סיּפָאט
 ,רעטייוו .א ןגעוו גָאלָארקענ ַא ייז ןשיווצ ,ןווָאק

 ,טנַאקַאבמוא זיא לרוג רעקידרעטייוו ןייז

 .א .ג
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 יקסלָאטַאמ ןרהא והילא
 ןופ 8 רעמונ ןיא ןיוש .ןטסידנוב עטשרע יד וצ טרעהעג יקסלָאטָאמ

 ךיז טניפעג (1899 דעבמעצעד) רעטײברַא רעשידיא רעד ןַאגרָא ןשידנוב
 ,עשרַאוו ןיא עטריטסערַא יד ןשיווצ ןעמָאנ ןייז

 ,עשרַאװ ןיא ןבָאה ןרעטלע ענייז

 -סער ַא טַאהעג ,סָאג עקישזד ףיוא

 זיא ןַארָאטסער םעד ןיא  .ןַארָאט
 טקנוּפ -ףערט ַא ןעוועג גנַאל-ןרָאי

 סַאג רעד ףיוא) ,רעוט עשידנוכ ןופ

 -גוב ןופ עזרעב יד ןעוװועג ךיוא זיא
 ןוא ןט19 ןופ ףוס םייב .(ןטסיד

 טרעדנוהרָאי ןט20 ןופ ביײהנָא

 -ידיי עלַאקידַאר יד טרָאד טגעלפ

 -ייהעג ןטלַאהּפָא ץנעגילעטניא עש

 ,ל .י .ןעגנולמַאזרַאפ-עיסוקסיד עמ

 -יטסינויצ רעד ,טייז ןייא ןופ ץרּפ
 רעד ןופ סעדניה .רד גיהנמ רעש
 ןבָאה ערעדנַא ליפ ןוא טייז רעטייווצ

 -עייז טריפעג ןַארָאטסער םעד ןיא
 -רע יד ןיא ןטכַאלש עקיטסייג עד

 גנוכַאװרעד רעד ןופ ןרָאי עטש

 -טפַאשלעזעג םענרעדָאמ םעד ןופ
 תונורכז ערעייז ןיא ןענַאמרעד ןַארָאטסער םעד) ןדיי ייב קנַאדעג ןכעל
 .ןַאמכעלב בייל --- עטַאט רעד םַארבַא ןֹוא שטיװעלַאכימ .ב ,ןעזייר םהרבא

 -סױרַא ךיז ןוא דנוב ןיא וויטקַא ןרָאװעג זיא יקסלָאטָאמ ןרהא והילא
 ךילגטימ ַא ןרָאװעג זיא רע .רעוט רעשיטקַארּפ רעטינעג ַא יװ טקורעג
 -ץיִציפָא רעד ןעוועג (1902) טייצ ַא ןוא דנוב ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ
 רעדילגטימ-טעטימָאק ערעדנַא יד ןגעװ) טעטימָאק ןופ רעייטשרָאפ רעל
 ךיוא זיא רע .(ןענייז ייז רעו: ןסיוו טרָאטעג טשינ ןטסידנוב יד וליפַא ןבָאה
 ןיא טבעלעג רעטעּפש -- יקסנַאריװש) רעסָאלש עילע טימ ןעמַאזוצ ןעוועג
 רעטייוצ רעד תעב סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טגנערבעגמוא ןוא ךיירקנַארּפ
 ..ָא .ב) גנולײטּפָא-ףמַאק רעשידנוב רעד ןופ רעריפ רעד (המחלמ-טלעוו

 -ַארכָא רעװקסָאמ רעד ןוא טריטסערַא רעדיוו םיא ןעמ טָאה 1901 ןיא
 -סיוא ףיױא עװקסָאמ ןייק ןעגנערב םיא ןסייהעג טָאה װָאטַאבוז ףעש-ענ
 ,םישדח עכעלטע ןרָאװעג ןטלַאהעג טרָאד זיא רע .גנושרָאפ

 ענעעזעגנָא עּפורג רערעסערג ַא טימ ןעמַאזוצ יקסלָאטָאמ זיא 1905 ןיא
 עכעלטע ןציזּפָא ןכָאנ .עשרַאװ ןיא ןרָאװעג טריטסערַא רעװט עשידנוב
 ,יירפ רעד ףיוא טזָאלעגסױרַא עלַא ןעמ טָאה קַאיווַאּפ עמרוט ןיא םישדח
 עטריטסערַא יד ןשיווצ .רָאטַאקָאװָארּפ ַא בילוצ ןעמוקעג זיא גנואיירפַאב יד
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 ןעוועג זיא גנוריגער יד ןעמעוו ,יקסנילּפַאק לכימ לארשי ןעוועג ךיוא זיא

 לָאז'מ זַא ,יאנת ַא טלעטשעג רעבָא טָאה רע .ןעײרפַאב וצ טריסערעטניארַאפ
 ןלעװ עלַא סָאװ ףָארטש ערעווש עבלעז יד ןבעג םיא רעדָא ןזָאלסױרַא עלַא

 ,דשח ןייק ןלַאפ טשינ םיא ףיוא לָאז'ס ידכ ,ןעמוקַאב
 "עדנַא ייר ַא ןיא ןוא לעמָאה ןיא קיטעט ןעוועג ךיוא זיא יקסלָאטָאמ

 רָאטַאזינַאגרָא רעד ןעוועג זיא רע .עשרַאװ ןיא רקיעב רעבָא ,טעטש עד
 עקסווָאקלאשרַאמ ףיוא עיצַארטסנַאמעדייַאמ עט1 רעשידנוב רעסיורג רעד ןופ

 -נָאמעד רעד ןופ גנורעדליש עיונעג ַא) ,1902 רָאי ןיא ,עשרַאװ ןיא סַאג
 "יל רעגערט-ןענָאפ רעד ןבעגעג טָאה לָאר סיקסלָאטָאמ ןופ ןוא עיצַארטס

 .ןרָאי ופ ףיל ןיא ךוב ןייז ןיא ןַאמרעב עקשטעב
 רעט6 רעד ףיוא רע טָאה .יקסלָאטָאמ ןבעגעגרעביא רימ טָאה'ס יו

 ןופ ןכָאװ עטשרע יד ןיא ,קסניווד ןיא ןעמוקעגרָאפ) דנוב ןופ ץנערעפנָאק

 טעטימָאק-ןָאיַאר ןשילױּפ ַא ןדנירג וצ גַאלשרָאפ ַא ןגָארטעגנײרַא (5

 ַא ןעװעג זיא רע .ןעמונעגנָא גָאלשרָאפ םעד טָאה ץנערעפנָאק יד ןוא

 -ַאזינַאגרָא ליפ טלעטשעגפיוא ןוא ןָאיַאר ןשיליוּפ ןופ טעטימָאק ןיא דילגטימ

 טָאה רע עכלעװ ,ץניװָארּפ רעשיליױּפ רעד ןופ ךעלטעטש יד ןיא סעיצ
 רע זיא ןָאיַאר ןשילױוּפ ןופ טַאגעלעד ַא יו ,1905-6 ןרָאי יד ןיא טכוזַאב

 .(גרעבמעל ןיא 1906) דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט7 ןפיוא ןעוועג

 -- םינָאדװעסּפ ןרעטנוא רעידפ טרירוגיפ רע טָאה גנוגעװַאב רעד ןיא

 ,ןימינב -- רעטעּפש ,לדיי

 רַאפ זיא ,1906 ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ,רָאפנעמַאזוצ ןט7 ןכָאנ
 ,טכוזעגמורַא םיא טָאה ענַארכָא עשירַאצ יד .ןדָאב רעד סייה ןרָאװעג םיא
 קעװַא םעד תמחמ זיא רע .עמרוט ןימרעט רעגנַאל ַא טָארדעג םיא טָאה'ס

 .עקירעמַא ןייק
 סעּפורג עשידנוב עקיטלָאמעד יד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג רע זיא ָאד

 .גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רענײמעגלַא ןוא רעשידיי רעגיה רעד טימ ןוא

 ירָאפ; ןיא וויטקַא סרעדנוזַאב ןעוועג רע זיא ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא

 "רַאפ ןופ דילגטימ ַא ןעװעג ךיוא זיא רע ואוו ,ןָאשײאיסָאסַא-"סטרעוו

 ,טַאר-גנוטלַאװ

 -ָארּפשעגסױא ןוא ןליוװ ןרָאלק ַא טימ שטנעמ ַא ןעוועג זיא יקסלָאטָאמ

 ענייז ןופ ףוס םוצ זיב ןוא טנעײלעג ליפ טָאה רע .רעטקַארַאכ םענעכ

 .ןעמעלבָארּפ-סנבעל ענעדישרַאפ יד רַאפ סערעטניא ןקרַאטש ַא טַאהעג געט

 טלָאװעג טשינ ןוא ןלַאעדיא עשיטסילַאיצָאס ענייז יירטעג ןבילבעג זיא

 סָאװ ,םָארטש ןזעיגילערייזַאװק ןוא ןשיטסילַאנָאיצַאנ ןטימ ןעמיוושטימ

 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ ןרָאי יד ןיא עדָאמ ַא ןרָאװעג ליפ ייב זיא

 -על יד ןטלַאהעגנייא רע טָאה ,רעטלע רעכיוה ןייז ףיוא טקוקעג טשינ

 עקירעמַא ןיא) יקסלָאטָאמ ןרהא והילא .קנַאדעג ןופ טייקגנוי ןוא טייקידעב

 1962 יַאמ 141 םעד ןברָאטשעג זיא (רעלימ סַאילע ןעמָאנ ןרעטנוא טבעלעג

 טָאה האווצ ןייז טימ םכסה ןיא .רָאי 84 ןעוועג טלַא זיא רע .קרָאי-וינ ןיא

 .ךעלקינייא ןוא רעדניק טמותירַאפ טָאה רע .טרימערק רעּפרעק םעד ןעמ
 ה .ש י
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 ןײטשפע רעטלַא

 ,טנגעג רענוװָאק ,קָאנומענַאּפ ןיא 1879 לירּפַא ןט20 םעד ןריובעג

 ןיא טנרעלעג רָאי 15 זיב .,ליכשמ ַא ןעוועג זיא ,טחוש ַא ,רעטָאפ רעד .עטיל
 ןטערטעגנײרַא זיא ןוא הבישי יד טזָאלרַאפ טָאה רע .תובישי ןוא םירדח

 ,דנוב ןיא

 ןקיטנייה ןופ ןרָאא עטשרע יד ןיא
 -נוב רעוויטקַא ןַא ןעוועג טרעדנוהרָאי
 -ףפָארּפ- ַא ןרָאװעג .רעוט רעשיד

 ןיא ןעוועג זיא רע .ה .ד ,?לַאנָאיס

 עכלעוו ,טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ תושר

 ןיא ןטעברַא ןוט וצ טקישעג םיא טָאה
 ,טעטש ענעדישרַאפ

 א ןעוװעג רע זיא 1901 יַאמ ןיא

 ןט4 ןפיוא וועשטידרעב ןופ טַאגעלעד

 טָאה 1902 ןיא .דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ

 ןבעגעגרעביא םיא דנוב ןופ .ק .צ רעד
 ןענעדרָאניײא ןוא ןעגניד וצ עיסימ יד

 ואוו ,קָאטסילַאיב ןיא הריד עקיסַאּפ ַא

 רעדנעלסור רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ רעטייווצ רעד ןעמוקרָאפ ! טפרַאדעג טָאה'ס
 ַא ,עקטע יורפ ןייז ןוא רע .ייטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 רע .םיטַאבעלַאב יד ןופ לָאר יד ןליּפש טפרַאדעג ןבָאה ,ןירעוט עשידנוב

 ךיז טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד) טריפעגסיוא קירעהעג יו עבַאגפיוא ןייז טָאה
 (ץנערעפנָאק ַא רַאפ זיולב טרעלקרעד

 -סייוו ןוא עטיל ,ןָאיַאר ןשיליוּפ ןיא קיטעט ןעוועג רע זיא 1905-6 ןיא

 רעטלַא; ןעמענ יד רעטנוא טנַאקַאב ןעוועג גנוגעװַאב רעד ןיא .דנַאלסור
 ..ַא .א "רעוועשטידרעב רעטלַאק ,"רעצרַאװש רעד רעטלַא; ,"רעכיוה רעד

 -נַאװעגסיוא עיצולָאװער רעדנעלסור רעטשרע רעד ןופ לַאפכרוד ןכָאנ
 ַא ןרָאװעג ָאד .ּפַאש א ןיא טעברַאעג טָאה רע ואוו ,עקירעמַא ןייק טרעד
 -ידיי רענַאקירעמַא רעד ןיא ןכַאז עשירַארעטיל ענייז טקורדעג .רעביירׂש
 -ייצ רעד ןיא רעטעברַאטימ-עיצקַאדער ַא ןרָאװעג 1917 ןוא עסערּפ רעש

 -רַא עשירעטרָאּפער ןוא עשיטסילַאנרושז ןוטעג טָאה רע ואוו גָאט רעד גנוט
 טכעלטנפערַאפ ךיוא טָאה רע .(לאנרושז ןעגרָאמ-גָאט רעד רעטעּפש) טעב

 ןגעוװ ללכב ןוא סרעטקַאנײא ןבירשעג ןוא ןעגנולייצרעד ענייז ןופ רעכיב ייווצ

 ,םינינע-רעטַאעט

 .געט ענייז ןופ ףוס ןזיב טסילַאיצָאס ַא ןבילבעג זיא ןײטשּפע רעטלַא
 .ס) ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא רע

 ןטלַאהעגנייא ,1959 ינוי 6 םעד קרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג זיא רע .(9פ .ל

 .דנוב ןרַאפ סעיטַאּפמיס ענייז ףוס ןזיב

 ,עיגַאלַאליפ ןוא עסערּפ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןַָאקיסקעל : ןעזייר ןמלז ; .ב
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 ,1960 קרָאי-ויג ,דנַאב רעטשרע ,דנוב ןופ עטכישעג יד .1930 ענליװ ,דנַאב רעטייװצ
 ,2 קרָאייװינ ,רעוט ןוא רעיוב גניר-רעטעברַא .קרָאײינ ,1959 ,8:7 .,מֹונ ,טײצ דעזנוא

 ןופ ןָאקיסקעל .(1951 קרָאיוינ ,עטיל) 1906 רָאי ןיא שזעװענָאּפ ; ןײטשּפע רעטלַא
 ,1934 עשרַאװ ,דנַאנ רעטייװצ ,רעטַאעט ןשידיי

 ה .ש ?
0 

 רעטלַא קיזייא

 ןוא קָאטסילַאיב ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ רענָאיּפ ַא
 םיא טָאה טייקיטעט ערענָאיצולָאװער ןייז .רעבעוו ַא --- ךַאפ ןיפ .שזדָאל
 ,רעקורד ןשידרערעטנוא ןַא רַאפ טכַאמעג ךיוא

 עטשרע יד וצ טרעהעג טָאה רע /

 -ידיי ןופ ךעלזיירק עשיטסילַאיצָאס

 ,קָאטסילַאיב ןיא רעטעברַא עש

 ןיא דנוב ןופ גנודנירג רעד טניז
 רעד ןיא וייטקַא ןעוועג רע זיא 7
 -ןיא זיא רע .,גנוגעװַאב רעשידנוב
 ןייק קָאטסילַאיב ןופ קעװַא ןכיג

 -ָאיּפ ןוטעג טָאה רע ואוו ,שזדָאל

 -ַאזוצ .דנוב ןרַאפ טעברַא עשירענ
 טָאה ןָאזחסּפ יכדרמ קחצי טימ ןעמ

 -ידנוב עטשרע יד טײרּפשרַאפ רע
 ,ןפורפיוא עש

 ןיא טעברַאעג רע טָאה רעטעּפש
 ןופ ןעיירעקורד עשידרערעטנוא יד 2

 ןיא יירעקורד רעשידנוב רעד ןיא ךיוא יו ,עשרַאוו ןוא שזדָאל ןיא דנוב
 ,ןָאדנָאל

 רעייז ןעוועג זיא רע .,קָאטסילַאיב ןייק קירוצ ןעמוקעג רע זיא 1902 ןיא

 ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא

 זיא ןייארַאפ םעד ןיא .רעטעברַא-ליטסקעט ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעפָארּפ

 -טסירק ןוא עשידיי יד .רעריפ-טּפיוה יד ןופ רענייא ןעוועג ןרָאי ייר ַא רעטלַא

 -ךרד ןוא עביל טימ ןגױצַאב םיא וצ ךיז ןבָאה רעטעברַא-ליטסקעט עכעל

 ,ץרא

 ןוא עסיורג ַא ןעװעג זיא דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעקָאטסילַאיב יד

 יז ,לָאר עסיורג ַא טליּפשעג (1907-1902) דָאירעּפ-עיצולָאװער ןיא טָאה

 ןיא ןוא ןשינעעשעג ערענָאיצולָאװער יד ןיא ןָאנבױא םעד ןעמונרַאפ טָאה

 ןוא רעוט רעקיטרָא רעקיטכיוו ַא יװ .ןעמָארגָאּפ יד ןגעק ץושטסבלעז רעד

 טָאה'מ ןעמעוו ,רעטלַא קיזייא זיא ,טעטימָאק רעקָאטסילַאיב ןופ דילגטימ ַא
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 ייטקַא ןעוועג םעלַא םעד ןיא ,רעווילהָאמ קיזייא ןפורעג גנוגעװַאמ רעד ןיא
 ,גנוטַארַאב רעד ןיא טקילײטַאב ךיז רע טָאה 1908 ץרעמ ןיא ,טקילײטַאבטימ
 -ערג לָאצ ַא ןופ רעייטשרָאפ טימ ןטלַאהעגּפָא טָאה דנוב ןופ .ק .צ רעד סָאװ
 ,(עגדָארג ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנוטַארַאב יד) טעטש ערעס

 קנַארק רעבָא זיא רע .וויטקַא ןעוועג רעטעּפש ךיוא זיא רעטלַא קיזייא
 ןבעל ןייז טקידנערַאפ טייקנַארק רעד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ןוא ןרָאװעג
 ,דרָאמטסבלעז ךרוד

 קָאטסילַאיב ןיא רעוט רעשידנוב רעוװיטקַא ןַא ,שַאירַאכַאז הדוהי ףסוי
 -רעד ,םיא טימ טנַאקַאב טוג ןעוועג זיא רעכלעוו ,עקיסקעמ ןיא רעטעּפש ןוא
 רעבמעצעד ןיא ןיב ךיא ןעוו, : ןבעל סרעטלַא ןופ דָאירעּפ ןטצעל ןגעוו טלייצ
 -ַאיב ןיא ןענופעג םיא ךיא בָאה טסניד-רעטילימ ןופ ןעמוקעגקירוצ 8
 טייצ יד ןעוועג זיא'ס .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ דילגטימ ןקיטעט סלַא קָאטסיל
 ןבילבעג ןענייזס ןוא ןלַאפעצ ןעוועג זיא ץלַא ןעװ ,עיצקַאער רעד ןופ
 -עד ,ןבילבעג ןענייז סָאװ ,עטלייצעג יד ןופ ןעוועג זיא רע .רעוט עטלייצעג
 -:ערברַאפ געלפ ךיא ןעמעוו טימ ,רבח רעקיצנייא רעד ןעוועג רע זיא טלָאמ
 טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,ןעגנונפָאה עטרעטשעצ יד ןגעוו ןסעומש ןיא ןעג
 ,..71905 ןיא

 ןיא ןרָאטַאקָאװָארּפ ייר ַא טקעדעגפיוא וועצרוב טָאה טייצ רענעי ןיא
 ךיז טָאה'ס עכלעוו ןשיװצ ,גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעדנעלסור רעד
 ןיא טעברַא רעד ןופ ,יקסנילּפַאק לכימ לארשי טסידנוב רעד ןענופעג ךיוא
 טימ טנַאקַאב ןעװעג רעטלַא קיזייא זיא ןעיירעקורד עשידרערעטנוא יד
 רָאטַאמרָאפניא ןַא זיא יקסנילּפַאק זַא ,םעד ןגעוו העידי יד .,ןיקסנילּפַאק
 ,קידנרעטעמשעצ טקריוװעג ןקיזייא ףיוא, טָאה ,ענַארכָא רעשירַאצ רעד ןופ
 -עגמורַא זיא רע רָאנ ,שילָאכנַאלעמ ןרָאװעג זיא רע זַא ,ןגָאז טשינ ןעק'מ
 םורַא עלַא זַא ,ןטכַאדסיוא ןביוהעגנָא ךיז טָאה םיא .רעטפיורשעצ ַא ןעגנַאג
 -עג ךיז רע טָאה ךעלרעסיוא ,, ..."ןרָאטַאקָאװָארּפ ןוא ןענָאיּפש ןענייז םיא
 ,."ןקרעמַאב טנָאקעג טשינ ךַאז ןייק םיא ףיוא טָאה'מ ןוא טקערָאק ןטלַאה
 "רעגרע ןרָאװעג זיא ענייז עגַאל יד;

 ןיא ןעוועג דשוח ןדעי ןוא רַאמשָאק ַא רעטנוא טבעלעג רע טָאה ױזַא ןוא
 םעד ןטינשעגרעביא ךיז רע טָאה 1910 רַאורבעפ 23 םעד ,עיצַאקָאװָארּפ
 -יּפש ןיא טשרַאװ ןייק טריפעגקעוַא םיא טָאה'מ ,רעסעמ-ריזַאר ַא טימ ןלַאה
 ַא ןעמוקַאב טָאה רע רעבָא ,עפיט ןייק ןעוועג טשינ זיא דנואוו יד ,לָאט
 ,1910 רַאורבעפ 28 םעד ןברָאטשעג זיא ןוא גנוטפיגרַאפ-טולב

 -װַאנבוד עיפָאס ,1958 קרָאי-וינ ,שזדָאל ןיא דנוב ןופ עטכישעג יד : ץרעה .ׂש י ; .ב
 -גיא .,(1962 קרָאיוינ ,2 .ב דנוב ןופ עטכישעג יד) עיצקַאער ןופ ןרָאי יד ןיא : ךילרצ
 (עקיסקעמ) שַאירַאכַאז הדוהי ףסוי ןופ עיצַאמרָאפ

 סנאהעחאע םצומתג ןאַל 5) 1911) 24626884-

 ח .ש
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 יקסווָאשרעג ןבואר

 ,טסיטנעד ַא -- רעטעּפש .רעכַאמנשַאמַאק ַא -- ןרָאי עגניי יד ןיא

 ןױוש .גנוועװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןרענָאיּפ יד ןופ רענייא
 וצ טרעהעג טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רעקיצניינ יד ןופ בייהנָא ןיא

 -ָאס עמייהעג ייווצ יד ןופ םענייא :

 ןופ ,ענליוו ןיא ןזיירק עשיטסילַאיצ
 יד טלקיװטנַא ךיז טָאה'ס עכלעוו
 זיירק ןייא .דנוב ברע ןופ גנוגעווַאב

 ,ןטנעגילעטניא ןופ ןענַאטשַאב זיא
 ,רעטעברַא ןופ --- רעטייווצ רעד

 ןבואר זיא 1892 יַאמ ןט1 םעד

 (ווָאקַאי םינָאדװעסּפ) יקסווָאשרעג
 ,רעטעברַא 4 יד ןופ רענייא ןעוועג
 ףיוא סעדער ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ

 ןיא גנולמַאזרַאפ רעמייהעג רעד
 -רַאפ ענעי .דלַאװ רעצענירעווז

 ןעמ טָאה סעדער 4 יד ןוא גנולמַאז
 ,שינעעשעג קיטכיוו ַא יו טכַארטַאב

 ַא ןיא (ץייוש) ווענעשז ןיא ןענישרעד 1892 רָאי ןיא ןענייז סעדער יד
 שידיי ןיא טקורדענּפָא) ךַארּפש רעשיסוד רעד ןיא רושָארב רעלעיצעּפס

 .(ָאויי ןופ ןטפירש עשירַאטסיה דנַאב ןטירד ןיא
 טייקיטיג יד טעדנירגַאב רקיעב טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עדער ןייז

 יקסווָאשרעג טָאה ,ףמַאק-ןסַאלק ןשיטסילַאיצָאס םעד ןריפ וצ ןדיי ייב ךיוא

 : רעטרעוו עקיזָאד יד טימ טקידנערַאפ
 ףליה ףיוא ןטרַאװ ןוא טנעה עטגיילרַאפ טימ ןציז טשינ ןענעק רימ;

 .גנטער ןוא גנואיירפַאב רעזנוא ּפָא טגנעה ןײלַא זנוא ןופ רָאנ :ןביוא ןופ
 ןוא ךיז ןענרעל וצ ,ךָאנ ןטייקכעלגעמ יד טיול ,ןערַאטס ךיז ףרַאד רעדעי

 -זיירק עניילק שטָאכ ןדנירג וצ ןפלעהטימ ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ,ערעדנַא ןענרעל

 טפנוקוצ רעד ןיא זנוא ןלעװ ךעלזיירק עקיזָאד יד .טייצ עטשרע יד ךעל

 רעד ןופ רעדילג ןרעוו ןוא ךיז ןקינייארַאפ וצ טייקכעלגעמ עלופ יד ןבעג

 ךיז טעװ סָאװ ,ײטרַאּפ-רעטעברַא רעקידנפמעק רעכעלטלעוולַא רעסיורג

 ,טכער עכעלשטנעמ עריא ,שירָאדילָאס ןטערטסױרַא טעװ יז ביוא ,ןגָאלשרעד

 -ירב ןוא טייהכיילג ,טייהיירפ עתמא יד ןרעוו טכעלקריוורַאפ טעװ טלָאמעד

 ,םכותב ךיוא ןדיי ייב ,טייהשטנעמ רעצנַאג רעד רַאפ טייקכעלרעד

 ,רעטעברַא יד ןופ ןוחצנ ןקידנעמוק םעד ןיא קפס ןייק ָאטשינ רעמ זיא'ס
 ןשטנעמ ואוו ,גנונעדרָא ענעי זיא'ס רעכיזמוא יװ ,זנוא טנרעל עטכישעג יד
 ןפרַאד ,ןדיי ,רימ .סוסקול ןופ לעװש רעד ףיוא רעגנוה ןופ ןייגטיוא ןענעק

 ןרעהעג רימ סָאװ ןעמעש טשינ ךיז ןפרַאד ןוא ןלַאפּפָארַא טשינ ךיז ייב
 זנוא טיג ןדיי ןופ עטכישעג יד .עסַאר רעשידיי 'רעכעלדנעש' רעד וצ
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 זיא טלעװ רעד ףיא :רעטעלביץנַאלג עריא ךיוא טָאה יז .טכער וצרעד
 ַאזַא טימ ןענעק עשידיי יד יװ ױזַא לָאז סָאװ ,עיצַאנ ַאזַא ךָאנ ןעוועג טשינ
 רעגניי רעד ,רימ --- רימָאל ָאט .םשה-שודיק ףיוא ןברַאטש ןייג תונשקע
 תונשקע רעזנוא ןזײװַאב ןוא תובָא ערעזנוא ןופ ליּפשיײיב ַא ןעמענ ךיוא --- רוד
 "! טייהשטנעמ רעד ןופ גנואיירפַאב רעד רַאפ ףמַאק םניא

 רע רעבָא ,ויטקַא שיטילָאּפ ןעוועג טשינ יקסווָאשרעג זיא רעטעּפש
 ,גנוגעװַאב רעשידנוב רעד וצ גנואיצַאב עכעלטניירפ ַא טַאהעג דימת טָאה

 ָאטעג רענליוו ןופ לָאטיּפש ןיא 1943 ינוי 5 םעד ןברָאטשעג זיא רע
 ,היוול רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ רעדילגטימ ענייז ןפורעג טָאה דנוב רעד

 ,ץעלָאקָאטנַא ןַאי ,רד עדער ַא ןטלַאהעג טָאה דנוב ןופ ןעמָאנ ןיא
 "סילַאיצַָאס עשידיי יד ,6 קרָאי-וינ ,רעיב ןוא ןרענָאיפ : ללימ ןאשזד ; .ב

 - ענליוו ,(ָאװיי ןופ ץעיצקצס }שירָאטסיה) "דךנוב , ןופ גנודנירג רעד ןיב גנוגעװַאב עשיס

 ,1961 קרָאי-ויג ,(ָאװיי) ןָאטעג רענליװ ןופ ךובגָאט : קורק ןאמרעה .,1939 זירַאּפ

 ה .ש

 שטיווָאניבַאר הרש .רד

 -יבַאר סחנּפ לואש ןופ רעטכָאט .עשרַאװ ןיא 1882 רָאי ןיא ןריובעג
 רעשידיי ןופ רעקירָאטסיה רעטסואווַאב ַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .שטיוװָאנ
 ךיוא) גנוגעװַאב-ןויצ -יבבוח רעד ןופ רענָאיּפ ַא ןוא רעוט-ללכ ,עטכישעג
 זיא ,יכדרמ לאומש ,רעדורב ריא ,(ר"ּפש םינָאדװעסּפ ןייז רעטנוא טנַאקַאב

 -ולָאװער ןטשרע ןופ רעדנירג ַא ןעוועג .ה .י ,פ ןופ ןרָאי רע-80 יד ןטימ ןיא

 -נָאל ןיא זיא 1887 רָאי ןיא .עשרַאװ ןיא טנגוי רעשידיי ןופ לזיירק ןרענָאיצ
 -ָארב עשיטסילַאיצָאס עטמירַאב יד גנוצעזרעביא רעשידיי ןייז ןיא סױרַא ןָאד

 ,ןייטשקיד ןועמש ןופ םינָאדװעסּפ) טָאלמ ןַאי ןופ טבעל רענייא סָאװ ןופ רוש
 -כַא יד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא .(סעגַאלפיוא ליפ ןיא סױרַא רעטעּפש

 עלַאגעלמוא טרָאּפסנַארט ןסיורג ַא טגנערבעג ךיוא רע טָאה ןרָאי רעקיצ
 ענעדישרַאפ ןיא טליטעצ רוטַארעטיל יד ןוא דנַאלסױא ןופ רוטַארעטיל

 ,טעטש

 -ָאוער רעד טימ ןדנוברַאפ ךיז ירפ טָאה שטיװָאניבַאר (עינָאס) הרש
 עגנוי יד ןיא ןיוש .דנוב ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג ןוא גנוגעווַאב רערענָאיצול
 טָאה יז .ןעגנוצעזרעביא ןוא ןטעברַא עשירַארעטיל טימ ןעמונרַאפ ךיז ןרָאי
 רָאי ןיא ;שטייד ,שיסור ,שיליוּפ ,שידיי :ןכַארּפש עכעלטע טשרעהַאב טוג
 עכעלטע קיטעט ןעוועג יז זיא טרָאד .סעדָא ןייק ןרָאפעגקעװַא יז זיא 0
 ןשיווצ טעברַא רערענָאיצולָאװער רעד ןיא וויטקַא ןעוועג יז זיא טרפב .רָאי
 ,טריטסערַא 1905 ןיא יז ןעמ טָאה סעדָא ןיא .רעטילימ

 ,יאנתב טײרפַאב יז טָאה'מ) דנַאלסיױא ןייק קעװַא יז זיא ןעיײרפַאב ןכָאנ
 -קנַארפ ןייק ןעמוקעג זיא יז ,(קידנעטש ףיוא דנַאלסור ןזָאלרַאפ לָאז יז זַא
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 .רעטָאפ ריא טבעלעג טלָאמעד טָאה'ס ואוו ,(דנַאלשטיײד) ןיימ םֵא טרופ

 רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןבעל ןוא בייל טימ ךיז יז טָאה טרופקנַארּפ ןיא,

 עינָאס טָאה קיטייצכיילג .טיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשטייד רעד ןופ טעברַא

 ,ךַאבנעפָא ןיא :טרופקנַארפ םורַא ןּפורג עשידנוב יד טימ ןדנוברַאפ ךיז

 ,םיײהנַאמ ,עּפורג רעשידנוב רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא יז ואוו ןעסיג

 ןוא ןטַארעפער ןטלַאהעג טרָאד יז טָאה טייצ וצ טייצ ןופ .ַא .א עורסלרַאק

 -ַאמ עשידנוב טקורדעג ,ןעגנומענרעטנוא ייב ןפלָאהעגטימ יז טָאה קידנעטש

 רעד ןיא טעברַאעג טנכייצענפיוא טָאה יז .וװ .ַא .א עסערּפ רעד ןיא ןלַאירעט

 זיב -- טוג רעייז טעברַא רעד ןיא טליפעג ךיז ןוא ײטרַאּפ ,ד .ס רעשטייד

 ,(יקסרוק ,פ) ?גירק-טלעוו םעד

 -ינוא ןיא ןיירַא זיא יז ואוו ,ןעכנימ ןייק קעװַא יז זיא טרופקנַארפ ןופ
 ןוא טפַאשנסיװ עשימָאנָאקע ןואא עיּפָאזָאליפ טרידוטש טָאה יז ,טעטיזרעוו
 -ינוא ןַא טימ טַאהעג הנותח יז טָאה טרָאד .רָאטקָאד לטיט םעד ןעמוקַאב
 טימ טָאה ןַאמ רעד .(שטייד ַא) ךרעל ,עיגָאלָאליפ ןופ טנעצָאד-טעטיזרעוו

 ריא וצ טנַארעלָאט ץנַאג ןנױצַאב ךיז ןוא טקיטפעשַאב טשינ ךיז קיטילָאּפ
 -סיוא ןטימ ןטיבעג לַאקידַאר ךיז טָאה סָאד .טייקיטעט רעשיטסילַאיצָאס

 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורב

 זיא יורפ יד תעב שיטָאירטַאּפ-שיטסיניװַאש ןרָאװעג זיא ןַאמ רעד
 יז .גנוגעװַאב-המחלמ-יטנַא רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא וויטקַא רָאג ןעוועג
 טָאה סָאװ ,,ד .ס רעשטייד דעד ןופ לגילפ םענעי וצ ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה

 -נוא ןופ עגַארפ רעד ןיא ײטרַאּפ רעד ןופ קיטילָאּפ עלעיציפָא יד טפמעקַאב

 יז זיא ערעדנַא ןוא ןרענזייא טרוק טימ ןעמַאזצ .גירק םעד ןציטשרעט

 עשטייד עקיגנעהּפָאמוא יד ןעיובפיוא םייב קיטעט רעייז ןעוועג ןעכנימ ןיא
 -סערַא יז ןעמ טָאה טייקיטעט רעקיזָאד רעד טימ תוכייש ןיא ,ײטרַאּפ ,ד .ס
 1918 רַאונַאי 31 ןופ עיצַארטסנַאמעד-ןסַאג רעד ךָאנ סע זיא ןעוועג ,טריט

 וצ יז ,"ןוויטָאמ עשיטָאירטַאּפ , בילוצ ,ןסָאלשַאב טָאה ןַאמ רעד .ןעכנימ ןיא
 רעד .עסערּפ רעד ןיא גנורעלקרעד ַא טכעלטנפערַאפ םעד ןגעוו ןוא ןטג

 רעד ןיא יא גנושיטנַא יד ךיוא יװ .,ןַאמ ןופ טקַא רעניימעג רעקיזָאד
 -סור ןיא עיצולָאװער רעד ןופ גנַאגסיױא ןיא יא ,גנוגעוװַאב .ד ,ס רעשטייד
 -מעק עשיטסילַאעדיא ענעגנַאפעג יד טרעטישרעד קרַאטש ןבָאה ,דנַאל

 .ןירעפ
 ןרָאפ טלָאװעג יז טָאה 1917 רָאי ןופ עיצולָאװער-ץרעמ רעד ךָאנ ךיילג

 ןעו .ןריזילַאער טנעקעג טשינ ןַאלּפ ריא רעבָא טָאה יז ,דנַאלסור ןייק

 יד טּפַאכרַאפ ןוא שינערעקרעביא יד טריפעגכרוד ןבָאה סעקיװעשלָאב יד
 ןופ ווירב ַא ןיא .גנובעלרעביא ערעווש ַא ןעוועג ריא רַאפ סע זיא ,טכַאמ
 רעד ןופ עסערּפ רעד ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ רעטעּפש זיא סָאװ ,עמרוט
 -יסור רעד ןופ; :ןבירשעג יז טָאה ,ײטרַאּפ .ד .ס רעשטייד רעקיגנעהּפָאמוא
 זיא ןרָאװעג ןוא גנואיירפַאב-טלעוו א ןרעו טנעקעג טָאה עיצולָאװער רעש
 -קנַארפ רעביא גיז ןשטייד ַא רַאפ סנַאש ַא ,עידעמָאק עקסעטָארג ַא םעד ןופ
 ןענייז ייברעד ןוא .סעמרוט יד ןיא ייז ןפרַאו םירבח ענעגייא יד ...ךייר
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 ןוא .םזירַאטילימ ןשטייד ןופ רעייטשרָאפ יד וצ דלימ קידריווקרעמ ייז
 ךיז ייז ןגיוב ,ןטַאמרַאה טימ ןלַארעביל ענעגייא יד ףיוא ןסיש ייז תעשב

 -צנָאק רעשטייד ןעוועג טלָאמעד זיא גנילטרעה) ?סגנילטרעה עשטייד יד רַאפ
 ,(רעל

 זיא יז זַא ,טקריוװעג לַאטַאּפ יױַא ריא ףיוא טָאה ןעמַאװצ ץלַא סָאד
 -פיוא ךיז טָאה יז --- הטיפת ןיא דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב 1918 לירּפַא ןיא
 ,סטרעוורָאפ רענילרעב ןופ רָאטקַאדער רעירפ -- רענזייא טרוק .ןעגנָאהעג
 ,קילבוּפער רעשירעייב רעד ןופ רעימערּפ עיצולָאװער רעשטייד רעד ךָאנ
 ןוא ריא ןגעוו ןבירשעג טָאה -- 1919 רַאורבעפ ןיא ןרָאװעג טעדרָאמרעד
 ןיא ןוא טסערַא םעד ברע ןעגנוכעלרעביא עכעלנעזרעּפ עריא טרעדלישעג
 טָאה לָאמ עטצעל סָאד ,ןסעזעג ריא טימ ןעמַאזוצ זיא רע רעכלעוו ןיא ,הסיפת
 ןיא עסַאנ ַא ןענַאטשעג זיא יז; : ףיוה-עמרוט ןפיוא ןעזעג יז רענזייא טרוק
 טרַאּפשעגנָא ,ןכָארבעגנעמַאװצ קידנעטשלופ ,טלעק ןופ טרעטיצעג ,ןגער
 ןרעביא ךַאד ַא ןָא עמַאזנייא ןַא ןופ גנורעּפרעקרַאפ ַא יװ ,טנַאװ רעד ייב
 םוטש .ןביוהעגנָא םיא בָאה ךיא ןוא !ריצַאּפש' ריא טקידנעעג טָאה יז .ּפָאק
 ?לקָאשיּפָאק ַא טימ טסירגַאב ייברעד ךיז רימ ןבָאה

 יד ןשיװצ קורדנייא ןקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה סיוט רעשיגַארט ריא
 -לָאטשירק ריא רַאפ ךיוה רעייז טצעשעג ןוא טנעקעג יז ןבָאה סָאװ ,םירבח
 -ָאס רעד וצ טייקנבעגעגרעביא רעקידשפנ-תריסמ ןוא רעטקַארַאכ םענייר
 ,גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצ

 ,ןטפירש עטלמַאזעג ;} עשראוו ,4 לירּפא 18 ,טפירשנכָאװ ןיא : יקסרוק .פ ; ב
 רעד ןיב גנוגעװאב עשיטסילַאיצאט עשידיי יד ןיא ; שטיװָאניבַאר לאומש .1952 קרָאיײויג
 .1939 ןירַאּפ -- ענליװ ,(ָאװיי) "דנוב, ןופ גנודנירג

 טז{ 1219061: (165200006116 508111168, 86: 90

 .ה .ש ?
0 

 יקסווָאטניס ןהילא .רד

 ,עינרעבוג רעקלַאװאוס ,יקשיוװָאקליװ ןיא 1880 רעבמעווָאנ 26 ןריובעג
 ןיא טנרעלעג ,רעקעב ַא ןעוועג זיא קיזייא ןמלק רעטָאפ ןייז ,ןלױּפ-שיסור
 ,גנודליבטסבלעז --- רעטעּפש ,'ודח

 ןוא עיצקודָארּפ-רעטשרעב רעד ןופ רטנעצ ַא ןעוועג זיא יקשיווָאקלָאוװ
 סָאװ ,דנוב-רעטשרעב רעד .רעטעברַא-רעטשרעב ַא ןרָאװעג זיא יקסוואטניס
 יד ןופ ןייארַאפ רעלענָאיסעּפָארּפ רעלַארטנעצ רעטסטלע רעד ןעוועג זיא
 -דנַאטשַאב ַא ןעוועג זיא ,עירעּפמיא רעדנעלסור רעד ןיא רעטעברַא עשידיי
 ַא ןעוועג זיא יקסוואטניס ,דנוב-רעטעברַא ןשידיי םענײמעגלַא ןופ לייט
 ,גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא ןוא טעטימָאק-רעטשרעב ןופ דילגטימ
 ,טריטסערַא ןעוועג עיצולָאװער רעדנעלסור רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא
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 -יוו זיא רע ואוו ,ץייוש רעד ןיא ןרידוטש קעװַא גנואיירפַאב רעד ךָאנ
 ,גנוגעוַאב רעשידנוב רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג רעט

 ןיא ןשידירוי םעד -- ןטעטלוקַאפ ייוצ טקידנעעג טָאה יקסוואטניס
 -טיט-רָאטקָאד ייווצ ןעמוקַאב טָאה רע ,1911 ןיא ןשיפָאזָאליפ םעד ןוא 9
 רעד ןגעוו טעטלוקַאפ ןשיּפָאזָאליפ ןיא עיצַאטרעסיד ןייז ןופ לייט ַא .ןעל
 ַא ןיא סױרַא זיא דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןשיװצ גנוגעוװַאב רעשיטסילַאיצָאס
 .ןדיי עשיסור יד ןשיװוצ גתגעווַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ ןבייהנָא יד :ךוב
 ןבייהנָא עטשרע יד טרעדלישעג טרָאד ןרעוו'ס ,(.זז 92 ,1912 ,ןרעב ,שטייד)

 ערעדנַא ןוא דנַאלסור ןיא ןדיי ןשיווצ טייקיטעט רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ
 :עיצַאטרעסיד ןייז סױרַא ךיוא זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא ךרעב .רעדנעל

 .(ןרעב) סקרַאמ לרַאק א טימס סַאדַא
 ןופ .עקירעמַא ןייק טרירגימע רע טָאה םוידוטש םעד ןקידנערַאפ ןכָאנ

 ,טפנוקוצ יד לַאנרושז שדוח ןיא ןעלקיטרַא טייצ וצ טייצ ןופ טקורדעג 4
 םעדעמ רימידַאלװ ,רעטעברַא-רעטשרעב יד ,דנוב ןגעוו עכעלטע ייז ןשיווצ

 ןיא .סעבַאגסיוא עשירַארעטיל ערעדנַא ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה רע .ַא ,א
 ,ןגייטש-לגייפ ןופ קירבַאפ ַא טריפעג רע טָאה קרָאידוינ

 -ַאװ ַא ןטלַאהעגנייא רע טָאה ,ךעלטפַאשלעזעג וויטקַא טשינ ןיוש םגה

 "רעד ןביוהעגנָא קרָאי:יינ ןיא טָאה 1941 ןיא ןעוו .דנוב םוצ גנואיצַאב עמער
 סנייז טגנערבעג רע טָאה ,טייצ רעזנוא לַאנרושז-שדוח רעשידנוב רעד ןענייש

 ,(1941 טסוגיױא ,7 ,מונ) דנוב-רעטשרעב ןגעוו לקיטרַא ןַא --- רעייטשייב ַא
 ךיז ןבָאה גנוגעװַאב:רעטעברַא רעשידיי רעד ןגעוו ןעלקיטרַא ענייז

 ןיא .שינעדנעטשרַאפ רעפיט ןוא שינעטנעק רעטיירב טימ טנכייצעגסיוא

 :דנוב ןגעוי ױזַא רע טביירש םעדעמ רימידַאלװ ןגעוו לקיטרַא ןַא

 -נעווטיונ ןוא עקיטכיוו שירָאטסיה עסיוועג ַא טַאהעג טָאה דנוב רעד;

 עשידיי יד טריזינַאגרָא טָאה רע סָאװ םעד רעסיוא רעבָא .עיצקנופ עקיד

 טײרּפשעצ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןעמָאז יד ןפַאשעג ךיוא טָאה ןוא ןסַאמ-רעטעברַא
 עקיטכעמ קידנּפַאש ,טכורפ ןגָארטעג טרָאד ןבָאה ןוא ןלייט-טלעוו ליפ רעביא
 -וטיטסניא עשירַאטעלַארּפ עלַאנָאיצַאנ ןוא סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשידיי
 עשידיי עשירַאטעלָארּפ יד רַאפ טלעטשעגקעװַא דנוב רעד ךיוא טָאה ,סעיצ
 טכַאמעג רערָאלק ליפ םעדכרוד זיא עכלעוו ,עגַארפ עלַאנָאיצַאנ יד ןסַאמ
 רָאנ ךיז טלדנַאה סע ואוי ,עגַארפ רעשידיי ַא ןופ עיציזָאּפ רעד ןופ .ןרָאװעג
 טקורעגרעביא עגַארפ יד דנוב רעד טָאה ,גנוקיטכערַאבכיײלג רעליוויצ ןגעוו

 גנוקיטכערַאבכיײלג רעסיוא ואוו ,עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ א ןופ עיציזָאּפ ַא ףיוא
 ךיוא יו ,עיצַאנ עדעי עכלעוו ןיא ,ןעגנורעדָאפ גונעג ןַארַאפ ךיוא ךָאנ ןענייז
 רעייז ןענייז ,עיצַאנ רעשידיי רעד ןופ לייט ַא סלַא רעטעברַא עשידיי יד
 טציא טעז ןשטנעמ ליפ רַאפ סָאװ סָאד רעבָא ,טריסערעטניארַאפ קרַאטש

 רענעי וצ טָאה ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז ױזַא ,רָאלק ױזַא ,ךַאפנייא ױזַא סיוא
 עשיסור עטשרע יד .זָאלטנורג ןוא שיגָאלמוא ,קידהנושמ ןעזעגסיוא טייצ
 טּפיוהרעביא ןדיי ףיוא טקוקעג לייט ןסיורג ַא ןיא ןבָאה ןרענָאיצולָאװער
 ,ןלייטרוארָאפ עטלצרָאװעגניא ךרוד ןייװלײט ,ךעלטנירפ טשינ
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 ןעזעג ןבָאה ייז .תועידי ןֹוא ןפירגַאב עשלַאפ ךרוד זייולייט

 סרָאטַאטַאולּפסקע ןופ קלָאפ ַא ,ןעמַאנסיױא עניילק ץנַאג טימ ,ןדיי עלַא ןיא

 קידנעמוק ,ןטסילַאיצָאס ןוא ןרענָאיצולָאװער עקידרעטעּפש יד .,ןטיזַארַאּפ ןוא

 ,ןדיי טימ רעמ קידנפערט ךיז ןוא קלָאפ ןשיסור ןופ ןטכיש עשיטַארקָאמעד ןופ

 ןגעוו גנולעטשרָאפ רעשלַאפ רעד טָא ןופ טײרפַאב טַאהעג ןיוש ךיז ןבָאה

 גנוטכַארַאפ טימ וליפֲא ןוא סַאה טימ ןגױצַאב ךיז רעבָא ןבָאה ייז ,ןדיי

 דנוב רעד ןוא ןטסילַאיצָאס עשידיי יד עכלעוו ,עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד וצ

 ןוא קירעביא סלַא טלדנַאהַאב שיטערָאעט יז ןבָאה ןוא ,ןביוהעגפיוא ןבָאה

 ןייז ןקידייטרַאפ וצ עבַאגפיוא ןַא טַאהעג טלָאמעד טָאה דנוב רעד ,ךעלדעש

 -ָאס יד .עיצַאזינַאגרָא עשידיי עקידנעטשטסבלעז ַא סלַא ץנעטסיוקע ענעגייא

 -ַאב רעשידיי רעד ףיוא טָאהעג ןבָאה ײטרַאּפ רעדנעלסור רעד ןופ ןטסילַאיצ

 "יורג רעד ףיוא טַאהעג טָאה רַאמָא ףילַאק רעד סָאװ קוק ןבלעז םעד גנוגעוו

 ןענערברַאפ ןסייהעג טָאה רע עכלעוו עירדנַאסקעלַא ןיא קעטָאילביב רעס

 ןענייז ,ןַארָאק ןיא סָאװ עבלעז סָאד רעכיב עלַא יד ןיא טייטש סע ביוא לייוו

 -נַא רעדָא ױזַא .ךעלדעש ייז ןענייז ,טשינ ביוא ןוא קירעביא ןיטולחל ייז

 יד סָאװ עבלעז סָאד זיא דנוב רעד בוא .ןענערברַאפ ייז ןעמ ףרַאד שרעד

 ןוא עיצַאזינַאגרָא ערעדנוזַאב ַא ןבָאה ןעמ ףרַאד סָאװ וצ ָאט ,ײטרַאּפ עשיסור

 דצ יד) ."ךעלדעש טּפיױהרעביא רע זיא ,שרעדנַא סעּפע טערטרַאפ רע ביוא

 ,(קרָאי-וינ ,1923 רַאורבעפ ,טפנוק

 .ןרָאי רעקיצרעפ יד ןיא ןברָאטשעג זיא רע
 עיגָאלַאליפ ןוא עסערפ ,רוטַארעטיל רעשידיײ רעד ןופ ןַאקיסקעל : ןעזייר ןמלז ; .ב

 ייסקעל .1952 קרָאי-ינ ,ןטפירש עטלמַאזעג : יקסרוק ץנַארפ ,1930 ענליוו ,דנַאב רעטייװצ

 ,5 קרָאיזוינ ,דנַאב רצלטסקצז ,רוטַארעטיל רעשידיײ רעיינ רעד ןֹופ ןַאק

 ה .ש יי

0 

 ךניקייכ ףסוי

 דניקייכ ףסוי ןגעו ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא לָאמ עטשרע סָאד

 טייצ עצרוק ַא (קישטלע םינָאדװעסּפ ןרעטנוא גנוגעווַאב רעד ןיא טנַאקַאב)

 ןקיירטש עשימָאנָאקע טימ תוכייש ןיא .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ

 -סערַא יד ןגעק .דנוב ןופ טעטימָאק םעד טריטסערַא ענליוו ןיא ןעמ טָאה

 ןוא סעצָארּפ ַא טריפרַאפ טכַאמ עשירַאצ יד טָאה ןטסידנוב רענליוו עטריט

 8 רעדָא 7 יד ןשיװצ :ףָארטש ערעװש ַא ןבעגעג ייז טָאה טכירעג סָאד

 עגרָאטַאק ןעמוקַאב טָאה רע .דניקייכ ףסוי ןעוועג ךיוא זיא עטּפשמרַאפ

 ןיא עמרוט רעלַארטנעצ רעטמירַאב:קירעױרט רעד ןיא ןסעזעג זיא ןוא

 ,טײרפַאב עיצולָאװער יד םיא טָאה רעטעּפש רָאי יירד טימ ,לָאירָא

 ןזיועג רימ טָאה רע ,1917 ץרעמ ןיא םיא טימ ךיז ךיא בָאה טנגעגַאב

 רימ ןבָאה 1917 ןופ עיצולָאװער יד .סיפ יד ףיוא ןטייק טימ עיפַארגָאטָאפ ַא

 -רוטש ַא ןעוועג זיא סָאד םגה ןוא .קסבעטיוו ןיא ןעמַאזוצ טכַאמעגכרוד

 -נָאק ןוא סעּפע ףיוא טכַא ןגייל וצ רעווש ןעוועג זיא'ס ןעוו ,טייצ עשימ

195 



 ןזיװַאב ךָאד ךיא בָאה ,שטנעמ ןטנָאנ ַא ףיוא טײקמַאזקרעמפיוא יד ןרירטנעצ
 טָאה'מ יװ ,?ןקישטלע, רעדָא ןפסוי ןעמוקַאב ביל ןוא ןצַאשּפָא ,ןענעקרעד וצ
 ,ײטרַאּפ רעד ןיא ןפורעג םיא

 -ניא רעבלַאה; ַא -- קלָאפ ןופ ןשינעפיט יד ןופ טמַאטשעג טָאה רע

 זיא םעד וצ .ןפורעג ןשטנעמ רעגייטש עכלעזַא טָאה'מ יו ,"טנעגילעט

 זיא הביבס רעזנוא ןיא .וינע ןַא ,רענעדײשַאב רעייז ַא ןעוועג ךָאנ רע
 ליפ ױזַא ןלַארטשסױרַא לָאז סָאו ,שטנעמ ַאזַא ךָאנ ןעוועג טשינ רעבָא

 -צרַאװש עמַאס יד ךיז ףיוא ןעמענ וצ טייקטיירג ןוא שפנ-תריסמ ,םזילַאעדיא
 ,טעברַא עטס

 זיא םוטעמוא ,טעטימָאק ןופ דילגטימ ַא ןעוועג רדסכ זיא קישטלע
 -קַאמ םעד ךיז ןופ ןדָאלעגסיױא ןוא ןעוועג רע זיא םוטעמוא ,ןעגנַאגעג רע

 ןופ טײרפַאב םיא טָאה'מ רָאנ יװ .גנוגעווַאב רעד רַאפ עיגרענע םומיס
 ןעגנוטייצ עשידנוב יד ןופ טנעדנַאּפסערָאק ןעוועג רדסכ רע זיא עמרוט

 רעייט רעדנוזַאב .קסנימ ןיא רעקעוו ןוא דַארגָארטעּפ ןיא עמיטוע-רעטייברַא
 -ַאמ ערענָאיצולָאװעד ןעלמַאז :טעברַא עלַאוװיכרַא יד ןעוועג םיא רַאפ זיא

 ,עיפַארגָאילביב ןוא ןלַאירעט

 ןיא ענישטשוװָאלינרָאק .ג .ַא רעד ןופ געט יד ןופ דָאזיּפע ןַא קנעדעג'כ
 -יצ ןיילק ַא ןיא .טָאטש קע ןיא טריפעגקעווַא ךימ טָאה ףסוי .1917 רָאי
 רע טָאה ייברעד .ךעלקעז ןוא ךעלקעּפ עכעלטע ןזיוועג רימ רע טָאה לרעמ

 רע טָאה ,"ךיז טכַאמ סע יווע .דוסב גנערטש ץלַא ןטלַאה וצ ןטעבעג רימ

 ערעדנַא ןוא טעטימָאק ןופ ןעלּפמעטש יד ,וויכרַא ןייז ןטלַאהַאב ָאד טלָאװעג
 ,יירעקורד רעשידרערעטנוא ןַא רַאפ טפירש ךָאנ םעד וצ ןוא ?ןכַאז ענהפירט,
 -הנושמ ןעזעגסיוא רימ רע טָאה טלָאמעד .ןפרַאדַאב ,הלילח ,סע לָאז'מ בוא
 שיפ ַא יװ :טסַאּפעג טַארוקַא סע טָאה רוטַאנ סקישטלע רַאפ רעבָא .דליוו
 ,טעברַא רעשידרערעטנוא ןיא דָארג טליפעג ךיז רע טָאה רעסַאװ ןיא

 טנָאנ ױזַא זיא טייצ עקיזָאד יד זַא ,ןטכַארט טנעקעג טלָאמעד טָאה רעוו
 -ָארטעּפ ןיא ןבָאה סעקיװעשלָאב יד ןעוו ,גָאט ןיא ?ןָא ןיוש ךיז טקור ןוא
 זיא ,(עטנַאוטיטסנָאק) גנולמַאזרַאפ-גנודנירג רעדנעלסורלַא יד ןבירטעצ דַארג
 עטנפָאװַאב יד סָאװ ,גנולמַאזרַאפ עשידנוב ַא קסבעטיוו ןיא ןעמוקעגרָאפ דָארג
 ,ןבירטעצ ןטענגַאב טימ ןבָאה טכַאמ רעשיטסיװעשלָאב רעד ןופ ןעגנולײטּפָא
 ןוא ןטלַאהרַאפ טלָאמעד ןעמ טָאה שארב ןדניקייכ טימ ןטסידנוב עכעלטע

 קורד ןרעטנוא .געט 10 ַא לכה-ךס ןסעזעג ןענייז יז .עמרוט ןיא טריפעגּפָא
 ןעוועג ?םָאקווער, רעשיטסיװעשלָאב רעד זיא רעטעברַא רעקסבעטיוו יד ןופ
 לווירב ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה ןקישטלע ןופ .ןזָאלוצסױרַא ייז ןעגנואווצעג
 תונעט טַאהעג ןוא גנונדרָאמוא רעד ףיוא טגָאלקַאב ךיז טָאה רע .עמרוט ןופ
 רעכלעוו ןיא ,הסיפת ןיא טנָאמער ַא ןכַאמ וצ ןסעגרַאפ ןבָאה רימ סָאװרַאפ
 רעטעּפש זנוא טָאה ןבעל סָאד .ןרָאטַאקָאל ןייז וצ ןעמוקסיוא ךָאנ טעוװ זנוא
 .טדיישעצ

 -ַארקָאמעד-לַאיצָאס ןטימ ןבילבעג רע זיא דנוב ןופ גנוטלַאּפש רעד ךָאנ

 יד ןענייז 1922 טסברעה ןיא ןעו .1920 ןיא ןעוועג זיא סָאד ,לייט ןשיט
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 ןייגוצרעביא ןעגנואווצעג ןעוועג דתב .מעד .צָאס רעד ןוא סעקיוועשנעמ
 ןיא טקילײטַאבטימ וויטקַא ןעוועג קישטלע זיא ,טייקיטעט רעלַאגעלמוא וצ

 -ָאס ןיא טייקיטעט .ד .ס עשידרערעטנוא יד ןריזינַאגרָא וצ ןעגנואימַאב עלַא
 'רַאפ עמַאס יד ןריפוצסיוא ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה רע .דנַאלסור-טעוו

 ,סעיצקנופ עשילַאקיזיר ןוא עכעלטרָאװטנַא

 ,דנַאלסוא ןיא רעוט-ײטרַאּפ יד טימ טקַאטנַאק ַא ןלעטשוצנייא ידכ
 -ּפִא ןרַאפ .ץענערג יד ןעגנַאגעגרעבירַא לַאגעלמוא 1922 גנילירפ רע זיא

 רע ןכלעװ טימ ,רעטופ ןרעיײט ַא טפיוקעג רע טָאה דנַאלסור ןופ ןרָאפ
 ןיא .דנַאלטעל ןייק ןריפרעבירַא רָאפ טסידנַאבַארטנָאק םעד טלָאצַאב טָאה

 טגַאװעג ןליּפַא טָאה רע .דנַאלשטייד ןיא ןעװעג ןיוש רע זיא יַאמ שדוח

 ,גרובמַאה ןיא סערגנָאק ןשיטסילַאיצָאס ןלַאנַאיצַאנרעטניא ןפיוא ןזייוו וצ ךיז
 ,דנַאלסור ןיא טעברַא-ײטרַאּפ רעד וצ ןרָאטעגּפָא ןכיגניא רע זיא םעד ךָאנ
 ןעמונרַאפ ךיז טָאה רע ואוו ,(דנַאלטעל) עגיר ןיא טגנערברַאפ רע טָאה טייצ ַא

 רעד רעביא רוטַארעטיל רעשיטסילַאיצָאס ןופ לגומש םעד ןריזינַאגרָא טימ

 .ץענערג
 -ײטרַאּפ רעשידרערעטנוא רעד ןיא קיטעט ןייז וצ ןרָאפענּפָא רע זיא ףוסל

 ןיא טקילײטַאב ךיז ויטקַא רע טָאה טרָאד ,דנַאלסור-טעװַאס ןיא טעברַא
 יאס רעד ןקורד ךיז לָאז'ס ואוו ,יירעקורד עשידרערעטנוא ןַא ןלעטשקעװַא

 ךיא טָאה רע ,1924 -- 1922 סױרַא זיא לַאנרושז רעד .טַארקָאמעד-לַאיצ
 תוכייש ןיא .שידיי ןיא לַאנרושז ןשידרערעטנוא ןַא ןבעגוצסױרַא טנַאלּפעג
 ,טריטסערַא םיא ןעמ טָאה טייקיטעט רעשידרערעטנוא רעד טימ

 ,ןרָאװעג ןסירעגרעביא ןעגנודניברַאפ ערעזנוא ןענייז טסערַא םעד טניז
 ןקיטומ ןוא רבח ןעיירט ,שטנעמ ןשיטסילַאעדיא ,ןכעלרעה ןקיזָאד םעד רַאפ

 רעגנַאל ַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה ,דנַאלסור ןיא טייהיירפ רעד רַאפ רעפמעק

 ,עגרָאטַאק רעשיטעווָאס ןופ געוו

 ןַאסנַארַא ירָאגירג

5 
 לא *א

 ענעעזעגנָא ןופ טסערַא ןַא ןעמוקעגרָאפ עװקסָאמ ןיא זיא 1921 רָאי ןיא
 ,טפירשרעטנוא ןַא יז ןופ ןעמונעג ןוא טזָאלעגסױרַא יז טָאה'מ .רעוט עשידנוב

 רע .ייז ןשיווצ ןעוועג זיא דניקייכ ףסוי .עװקסָאמ ןזָאלרַאפ טינ ןלעוו ייז זַא

 ,לַאגעלמוא ןבעל וצ ןביױהעגנָא ןוא עװקסָאמ ןופ קעװַא דלַאב רעבָא זיא
 טָאה'מ .ןרָאװעג טריטסערַא רעדיוו דַארגָארטעּפ ןיא רע זיא 1924 ןיא

 רָאי 2 ףיוא ןרָאװעג טּפשמרַאפ זיא רע ןוא עװקסָאמ ןייק טכַארבעג םיא
 ןרָאװעג טקישעגסױרַא דניקייכ זיא רָאי יירד ןציזּפָא ןכָאנ .,רָאטַאלָאזיא-טילָאּפ
 -טסיגער גָאט ןדעי ךיז רע טָאה טרָאד .,רַאקוויטקיט ןיא ,טסַאלבָא-ימָאק ןיא
 -עג זיא ןטקישרַאפ ַאזַא רַאפ טלַאהעג רעד .העש רעטמיטשַאט ַא ןיא טריר
 ,עקטסידנוב עוויטקַא ןַא ,עזיל יורפ ןייז .שדוח ַא סעקיּפָאק 25 לבור 6 ןעוו
 ,עיזַא-לטימ ,דנַאקרַאמַאס ןיא טקישרַאפ ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא

 .ןרעוו וצ טקישרַאפ ןרָאװעג טּפשמרַאפ רעדיוו ייז ןענייז רָאי סקעז ךָאנ
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 -סיס ייז ייב ןגעלפ רָאי ַא לָאמ ייווצ ,לָאירָא טָאטש יד ןבילקעגסיוא ןבָאה יז

 רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא םעד ברע :סעיזיווער ןעמוקרָאפ שיטַאמעט

 -יא רעשיטסיװעשלָאב רעד ןופ גָאטרָאי םעד ברע ןוא יַאמ ןט1 םעד ,בוט-םוי
 ,טָאטש עבלעז יד ןעוועג סָאד זיא ,בגַא .רעבמעווָאנ ןט7 םעד ,שינערעקרעב
 ןטילעג ןטייצ עשירַאצ יד ןיא ןטייק ןיא רעטדימשעג ַא טָאה קישטלע ואוו

 ,טייקיטעט רערענָאיצולָאװער ןייז רַאפ
 רע ןוא סַאּפ ַא ןעמוקַאב לָאירָא ןיא דניקייכ ףסוי טָאה ףוס-לכ-ףוס

 ןיירַא קילעפוצ ףסוי זיא לָאמ ןייא רעבָא .ןגעװַאב יירפ טנעקעג ךיז טָאה

 "יועשנעמ יד ןופ רעריפ רעטסואווַאב ַא) עלרַאט רעדנַאסקעלַא ןופ זיוה ןיא
 ןטסיקעשט יד .עיזיוער ַא ןעוועג דָארג זיא טרָאד (קסבעטיוו ןיא סעק

 םיא טָאה ןעמ ביוא זַא ,טכַאמעג םַאזקרעמפיוא םיא ןוא ןטלַאהרַאפ םיא ןבָאה

 ןיא .ןַאזַאק ןיק קעװַא זיא רע .ןציז וצ סָאװ טינ ָאד רע טָאה ,טײרפַאב
 טָאה עזיל ,טעברַא םוש ןייק ןעמוקַאב טנעקעג טשינ ףסוי טָאה ןַאזַאק

 ,ןירעדיינש סלַא טעברַאעג

 -ָאס עטלַא יד ןשיוװצ ןטסערַא ןעמוקעגרָאפ רעדיוו ןענייז 1925 ןיא
 עטריטסערַא יד .ןרָאװעג טריטסערַא זיא ףסוי ךיוא ןוא רעוט עשיטסילַאיצ
 -עג ןענייז ייז .,(יקריטוב) עמרוט רעװקסָאמ ַא ןיא טקישעגרעביא ןעמ טָאה
 ןיא .טסואוועג טינ ןרעדנַא ןופ טָאה רענייא ןוא ןרעמַאק-לצנייא ןיא ןסעז

 רָאי 23 ףיוא טּפשמרַאפ זיא רע זַא ,טסואוורעד ךיז עזיל טָאה םורַא םישדח

 לָאמ עכעלטע רע טָאה ןטרָאד .רָאטַאלָאזיא-טילָאּפ רעקסלַארוא ינכרעיוו ןיא

 ןקיש ןוא ןעיירפַאב םיא לָאז ןעמ טרעדָאפעג ןוא ןקיירטש-רעגנוה טריפעג
 ןעמוקעג זיא רע ןוא טיירפַאב םיא ןעמ טָאה 1926 ןיא ,זיא יורפ ןייז ואוו

 ,ימָאק ןיא ןעזיל וצ
 יד ייב עיזיווער ַא ןכַאמ ןעמוקעג גנולצולּפ ןעמ זיא 1927 לירּפַא ןיא

 קיטכיזרָאפ רעייז ןעוועג ןענייז עדייב .ןענופעג טשינרָאג טָאה'מ ,סדניקייכ
 -סערַא רעדיװ ןעמ טָאה ןפסוי רעבָא ,ווירב עטסקידלושמוא יד טימ וליפַא

 ,טריט
 טלָאװעג טשינרָאג טָאה רע .טקירדרעד רעייז ןעוועג רע זיא לָאמ סָאד

 זיא סָאד :טגָאזעג רע טָאה ןעזיל טימ ךיז ןענעגעזעג ןתעב .ןעמענטימ
 ...לָאמ עטצעל סָאד ןיוש

 םוצ גנודנעוו ַא טכַאמעג וליפַא טָאה יז .טורעג טינ רעבָא טָאה עזיל
 יז זַא ,טגָאזעג ריא ןעמ טָאה .דיוק.נ ןיא .יקסנישיוו רָארוקָארּפ ןטסכעה

 ,טרעפטנעעג טָאה רעדיוו רענעי .,רָארוקָארּפ םוצ קסלעגנַאכרַא ןיא ןביירש לָאז
 ,ןטייווצ םוצ טקישעג רענייא טָאה ױזַא ..ד.ווק.1 רעד וצ ןביירש ףרַאד'מ זַא

 ַא ןוא טלעג טקישעג רדסכ עזיל טָאה ,1928 ץרעמ זיב ,טייצ רָאי ַא טעמכ
 סָאד ןוא טלעג סָאד קירוצ ןעמוקַאכ יז טָאה ףוסל .,ךעלקעּפ ךיוא לָאמ רָאּפ

 -עלקפיוא ןַא טרעדָאפעג ןוא רָארוקָארּפ םוצ טדנעוװעג ךיז טָאה יז .לקעּפ

 יד טימ עמַארגעלעט ַא -- רעפטנע ןַא ןעמוקעגנָא זיא ףוס-לכ-ףוס .גנור
 זיא קורדנייא סעזיל .ןברָאטשעג זיא ןַאמ רעיא :רעטרעװ עטלייצעג רָאּפ
 ,טיוט ןכעלריטַאנ ןייק טימ ןברָאטשעג טינ זיא רע זַא ,ןעוועג

 הניד
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 טניפ לארשי

 ןברָאטשעג (.בוג רעקסבעטיוו) קצָאלָאּפ ןיא זיא 1917 לירּפַא ןט28 םעד

 .(סַארדנַאק לארשי) טניפ לארשי

 ןעײרפַאב .גנוגעװַאב-גנואיירפַאב רעד ןצונ ךס ַא טגנערבעג טָאה רע

 סעּפע רעדָא םירבח עטריטסערַא יָאװנָאק ַא ןופ ןגָאלשּפָא ,עמרוט ןופ ןעמעוו

 סַארדנַאק ריא טעז םוטעמוא -- ןריטרָאּפסנַארטרעביא

 ןטלַאה רַאפ גנוטסעפ רעקסניווד ןיא ןסעזעג רע זיא םישדח 8 טימ רָאי 2

 1905 ןיא רע טרעװ עיטסענמַא רעד ךָאנ .וויכרַא ןשידנוב םעד ךיז ייב

 -רעדעל ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןיא וויטקַא ןרָאװעג זיא רע .טיירפאב

 יָאקע ןוא עשיטילָאּפ יד ןיא ןײרַא ןצנַאגניא ךיז טפרַאװ רע .רעטעברא

 ךרוד טשינ טייג טקילפנָאק רעדָא קיירטש ןייא ןייק .סעיצקַא עשימָאנ

 ,ליײטנָא סלארשי ןָא

 ןופ "הטילּפ; ַא טריזינַאגרָא דנוב ןופ טעטימָאק רעד טָאה 1907 ןיא

 ןַא ךיוא טמענ ןַאלּפ םעד ןריפסיוא ןיא .עמרוט-ןעיורפ רעקסבעטיוו רעד

 ןופ ?הטילּפע עסיורג יד ןריפסיוא ןיא ,לארשי רבח רעד לײטנָא ןוויטקַא

 קעװַא ןענייז'ס ןענַאװ ןופ ,(קצָאלָאּפ ןופ תונכש ןיא) עמרוט רענוירטס

 .עיצקא רעד ןופ שארב ןענַאטשעג רע זיא ,םירבח 50 בורק
 םיא ןעמ טָאה המחלמ-טלעו רעד ןופ בייהנָא ןרַאפ ןכָאװ עכעלטע

 א ןענעגרהרעד ןיא טקידלוׂשַאב םיא טָאה'מ .קצָאלַאּפ ןיא טריטסערַא
 טָאה ,ןזייװַאב ןייק ןעוועג טשינ ןענייז'ס סָאװ ,םעד קנַאדַא .,רָאטַאקָאװָארּפ

 .ןעקנערק וצ ןביוהעגנָא רע טָאה ןָא טלָאמעד ןופ ,ןעיײרפַאב טזומעג םיא ןעמ

 ןעגנַאגעגסױא ןוא םישדח 9 טעב ןיא רעקנַארק ַא ןגעלעג זיא רע
 ןיקיח ףסוי
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 ןוערַאבוז ןֹוא ןיקשומס

 רעטעּפש לסיב ַא -- עװקסָאמ ןיא ןוא דַארגָארטעּפ ןיא זיא 1918 רעמוז

 ץנַאג ַא ןעוועג -- ץניװָארּפ רעד ןיא ןערטנעצ עלעירטסודניא ליפ ןיא ךיוא

 ךיז טָאה סָאװ ,טפַאשרעטעברַא רעד ןשיווצ גנוגעװַאב עלענָאיציזָאּפָא עסיורג

 ןוא קיטילָאּפ ריא ןיא ,טכַאמ רעשיטסיװעשלָאב רעד ןיא טשױטנַא ףיט

 ןוא ןדָאװַאז ערעסערג יד ןיא .ןטנעמירעּפסקע עשימָאנָאקע-לַאיצַאס עריא

 טריזינַאגרָא ןבָאה עכלעוו ,עטקיטכעמלופַאב ןבילקעגסיוא ןעמ טָאה ןקירבַאפ

 ןקיטפנוקוצ ַא רַאפ עזַאב יד ןייז טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,ןצנערעפנָאק עקיטרָא

 יד ןײרַא ןענייז טעטימָאק-ריזינַאגרָא ןיא .,רָאפנעמַאזוצ-רעטעברַא ןשיסורלַא

 ,ןרעסע ןוא סעקױװעשנעמ יד ןופ ןטעטימָאק-לַארטנעצ יד ןופ רעייטשרָאפ

 ןייארַאפ רעטעברַא-ןַאבנזיא ןופ ,ןייארַאפ-רעקורד ןשיסורלַא ןופ ,דנוב ןופ

 ךָאנ לָאמ ןטשרע םוצ .סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עלַארטנעצ ערעדנַא ןוא

 רעד ייב ןפַאשעג ךיז טָאה גנולמַאזרַאפ-סגנודנירג רעד ןופ גנוביירטעצ רעד
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 ןגָאװצסױרַא גנובערטש ַא ןוא טסעטָארּפ ןופ גנומיטש ַא עסַאמ רעטיירב
 ןגעו קיטיונ רַאפ טלַאה דנַאלסור ןיא רעטעברַא רעד סָאװ ,סָאד ךעלטנפע

 -רעיזד ןופ רָארעט םעד ןגעוװו ןוא יקצָארט ןוא ןינעל ןופ קיטילָאּפ רעד
 ,יקסנישז

 ,עינרעבוג רעקסבעטיוו ןופ ץנערעפנָאק ַא ןרָאװעג טיירגעגוצ ךיוא זיא'ס
 ןביױהעגנָא ןבָאה ןָא ירפרעדניא ןופ ,ץנערעפנָאק ןופ גָאט רעד ןעמוקעג זיא'ס
 ,פָארּפ יד ןופ טַאר םעד ןיא .ץניוװָארּפ רעד ןופ ןטַאגעלעד יד ןדלעמ וצ ךיז
 -ָארּפ ןופ ייס ,קסבעטיוו טָאטש ןופ ייס טרירטסיגער ךיז ןבָאה ןענייארַאפ
 ,סעקיוװעשלַאב יד טּפַאכעג ךיז ןבָאה טציא ,ןטַאגעלעד 200 רעביא ץניוו

 -לָאס דַאירטָא ןסיורג ַא טימ רעטַאעט-טָאטש םעד ןעמונרַאפ טָאה טכַאמ יד
 יד זַא ,גנודלעמ ַא טּפעלקעגנָא ןעוועג זיא טנװָא ןיא רעגײזַא ףניפ ,ןטַאד
 ךָאנ ןוא ךימ טריטסערַא ןבָאה ןטסיקעשט יד ,ןטָאברַאפ זיא ץנערעפנָאק
 רעלַארטנעצ רעד ןופ רעציזרָאפ ,גרובזניג .ב טסידנוב םעד -- םירבח ייווצ
 ןוא ,עטלעטשעגנָא יד ןופ ןייארַאפ םעד ןופ רעריפ ַא ןוא עסַאק-ןקנַארק
 רעד ןעװעג 1917 רָאי ןיא ןיא סָאװ ,קיוועשנעמ ַא ,עלראט רעדנַאסקעלַא
 ,טַאר-ןטַאדלָאס ןופ רעציזרָאפ

 טָאה עװקסָאמ ןיא זַא ,טסיאורעד ךיז רימ ןבָאה ןעגנוטייצ יד ןופ
 סעקיװעשלָאב יד ןכלעװ ,רָאפנעמַאװצ רעשיסורלַא רעד ןביוהעגנָא ךיז
 -יפָא רעד ןיא .טריטסערַא רעמענלײטנָא עלַא ןוא ןבירטעגרעדנַאנַאפ ןבָאה
 רעד ןיא ,םילובליב עקיליווזייב טכעלטנפערַאפ ןעוועג ןענייז עסערּפ רעלעיצ
 -מַאק ַא ןביױהעגנָא עסערּפ עשיטעווָאס רעקסבעטיוו יד טָאה טייצ רעבלעז
 ,ץנערעפנָאק-רעטעברַא רעלַאיגרעבוג רעד ןופ רעריפנָא יד ,זנוא ןגעק עינַאּפ
 ,טגָאזעגנָא טָאה ןעמ .ןעמענ ערעזנוא טנָאמרעד ןעמ טָאה גָאט ןדעי טעמכ
 -נוא ףיוא ןלַאפ עיצולָאװער רעד ןופ דרעװש עדנפָארטש יד טעװ דלַאב זַא
 טנָאמרעד ןענייז'ס ואוו ,לקיטרַא ןייא זַא ,םעד וצ זיא ןעגנַאגרעד .ּפעק ערעז
 ָאטנעמעמ, :ןײטַאל ןיא לּפעק ַא טַאהעג טָאה ,ןעמענ ערעזנוא ןרָאװעג

 ,(טיוט ןגעוו טקנעדעג) ?יראמ

 ךיז ןבָאה לרוג רעזנוא טימ תוכייש ןיא זַא ,טסואוורעד ךיז ןבָאה רימ

 -ימ ןעמוקעגרָאפ ןענייז'ס .,טפַאשרעטעברַא רעד ןשיוװצ ןעורמוא ןבױהעגנָא
 -ַאזער-טסעטָארּפ ןעמונעגנָא טָאה'מ ואוו ,ןענייארַאפ .ּפָארּפ יד ןיא ןעגניט

 טָאה'מ .ןעיײרפַאב וצ זנוא גנורעדָאפ ַא ןוא טסערַא רעזנוא ןגעק סעיצול

 סָאװ ,ןענייארַאפ .פָארּפ 17 ןופ רעייטשרָאפ ןופ עיצַאגעלעד ַא ןבילקעגסיוא

 עקידלַאב רעזנוא טכַאמ רעשיטסיװעשלָאב רעקיטרָא רעד ןופ טרעדָאפעג טָאה
 עגַארפ יד טרעטַאּפעגּפָא ןבָאה סעקיװעשלָאב יד יוװ ױזַא .גנואיירפַאב

 ןופ ןטנעגַאא ןענייז רימ לייוו ,טריטסערַא ןענייז רימ זַא ,רעפטנע ןייא טימ

 ןעגנולמַאזרַאפ יד ףיוא רעטעברַא יד ןופ גנומיטש יד זיא ,?טנַאטנַא רעד
 -עג ערעדנַא ןוא ןטסילַאטעמ ,רעטעברַא-רעדעל ,רעטעברַא-רעקורד יד ןופ

 יד ןופ טַאר םעד ףיוא ןעוועג זיא עבלעז סָאד .רעקיאורמוא ךָאנ ןרָאװ

 ףרַאד ןעמ :סולשַאב םוצ ןעמוקעג ןיא ןעמ ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ
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 ןרעלקרעד ןעמ ףרַאד ,טינ ביוא .גנואיירפַאב רעזנוא ןרעדָאפ וויטַאמיטלוא

 ,קיירטש ןשיטילָאּפ םענײמעגלַא ןַא

 ךיז ןבָאה דנוב ןופ ןוא סעקיועשנעמ יד ןופ ןטעטימָאק עקיטרָא יד

 גנומיטש רעדנסקַאװ רעד ךיז ןלעטשנגעקטנַא טנעקעג טינ רעבָא ,טלקַאוװעג
 -ַאשעג רעד ןגעוװ גנוניימ רעזנוא טגערפעגנָא טָאה'מ .רעטעברַא יד ןופ
 יָאֹּפ ַא ןגעק טגָאזעגסױרַא ךיז רימ ןבָאה עמרוט ןופ ןוא -- עגַאל רענעפ

 -רַא יד ןלעװ ןטסיקעשט יד זַא ,טַאהעג ארומ ןבָאה רימ .קיירטש ןשיטיל

 עלענָאיציזָאּפָא יד ןקיטשרעד קיטולב רעטעּפש ידכ ןריצָאװָארּפ רעטעב

 ,גנוגעװַאב
 וצ גנודנעו ַא -- לטעלב א ןביירשוצנָא ןסָאלשַאב טלָאמעד ןבָאה רימ

 רעשיטילָאּפ רענײמעגלַא רעד ןופ גנוטכױלַאב ַא טימ טפַאשרעטעברַא רעד
 וצ ןבעגעגנייא ךיז סָאה דניקייכ ףסוי רעוט ןשידנוב םעד ,דנַאל ןיא עגַאל
 עמייהעג ענעדישרַאפ טַאהעג קידנעטש טָאה רע) הסיפת ןיא זנוא טימ ךיז ןעז

 סע טָאה'מ ,לטעלב סָאד ןבעגעגרעביא םיא בָאה ךיא ןוא ,(ןעגנודניברַאפ

 ןוא סעקיוועשנעמ יד ןופ ןטעטימָאק יד ןופ ןעמָאנ ןיא טקורדענּפָא לַאגעלמוא

 -קעלַא ,גרובזניג .ב :ןטפירשרעטנוא יירד ערעזנוא טימ טעמתחעג ןוא דנוב

 -רעדנַאנַאפ ןרָאװעג זיא ףורפיוא רעד .ןָאסנָארַא ירָאגירג ןוא עלרַאט רעדנַאס

 ,גנַאלקּפָא ןטיירב ַא ןפורעגסיורַא ןוא טָאטש ןיא טקישעג
 -ַארט ַא טימ טײלגַאב ןעוועג זיא ףורפיוא םעד ןּפעלקרעדנַאנַאפ סָאד

 טָא .טפַאשרעטעברַא עצנַאג יד טלסיירטעגפיוא טָאה סָאװ ,עטכישעג רעשיג

 ...ןעמוקעגרָאפ זיא'ס סָאװ
 טרינָאיצקנופ טָאה סָאװ ,סקרַאמ לרַאק ןופ ןעמָאנ ןפיוא בולק ןיא

 .שירפ יד טכַארבעג ןעמ טָאה ,ןענייארַאפ .פָארּפ יד ןופ טַאר םעד ייב
 "ָאנ ןייז ןעוועג זיא ןיקשומס ,טסידנוב רעגנוי ַא .ךעלטעלב עטקורדעגטָא

 ןיא ךעלטעלב יד ןּפעלקוצרעדנַאנַאפ טעברַא יד ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה ,ןעמ
 לייו ,ךעלרעפעג זיא'ס זַא ,טנרָאװעג םיא טָאה'מ .טכַאנ רעד ןופ ךשמ
 ,גנוי ןעוועג זיא ןיקשומס רעבָא ,ןסַאג יד רעביא םורַא ךיז ןּפעלש ןטסיקעשט

 רע .גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד יירטעג ןוא שיטסילַאעדיא קרַאטש
 יד ןָאט וצ ןעמַאזוצ ,ווערַאבוװז רעטעברַא םעד ,ןטייווצ ַא ןדַאלעגנייא טָאה

 ןעמונעג עדייב ייז ןבָאה ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש ןרָאװעג זיא'ס ןעוו .טעברַא
 -עגּפָא ןעוועג ןענייז ךעלטעלב יד .סַאג ןיא סױרַא ןוא ךעלטעלב קַאּפ ַא

 ייב טייצ ערעגנעל ַא טרעדָאפעג ךיז טָאה'ס ןוא ןטייז ייווצ ןופ טקורד
 -סיװעשלָאב דַאירטָא ןַא טָאה טייצ רעסיוועג ַא ךָאנ .טנעוו יד ףיוא ןּפעלקנָא

 .ַאקעשט ןיא טכַארבעג עדייב ןוא טעברַא רעד ייב טּפַאכעג ייז ןטַאדלָאס עשיט
 ,רוכיש ןעוועג ןטסיקעשט יד ןענייז ,טלייצרעד רעטעּפש טָאה ןעמ יו

 רעד ןיא רעגײזַא 4 .עטּפַאכעג יד ןופ לרוג םעד טמיטשַאב דלַאב ןבָאה ייז
 סָאװ ,ץַאלּפ ַא ףיוא טריפעגקעוװַא ןוװערַאבוז ןוא ןעניקשומס ןעמ טָאה טכַאנ
 -- "?גַארװָא יָאקסוװָאכוד, ןיא ,אקעשט רעד ןופ טייו טשינ ןעוועג זיא
 ,ץרַאה ןיא ליוק ַא ןופ ןלַאפעג זיא ןיקשומס ,ןסָאשעג ייז ףיוא ךיילג ןוא
 -נייא ךיז טָאה ,טיוטעג טינ רעבָא טעדנואוורַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,ןװערַאבוז
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 טרעטשעג טינ טָאה סָאד ,ןפיױלטנַא וצ טכַאנ רערעטצניפ רעד ןיא ןבעגעג
 : ןענָאזרעּפ ייווצ ןופ ןסישרעד ןגעוו עסערּפ רעד ןיא ןדלעמ וצ ןטסיקעשט יד

 ןּפעלקרעדנַאנַאפ םייב ןרָאװעג טּפַאכעג ןענייז סָאװ ,וװערַאבוז ןוא ןיקשומס
 -ָאס רעקסבעטיוו יד ןיא טקורדעגּפָא ןעוועג זיא ױזַא .סעיצַאמַאלקָארּפ יד

 ,?ַאיטסעוװזיא, עשיטעוו

 טָאה ןיקשומס טסידנוב םעד ןסישרעד ןגעוו העידי עשיגַארט יד ןעוו

 ןרָאװעג ךיוא זיא עמרוט ןופ ףורפיוא רעזנוא ןוא טָאטש ןיא טײרּפשרַאפ ךיז
 -פיוא ןוא הלהב עכעלביירשַאבמוא ןַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה --- טנַאקַאב טיירב

 ןענייארַאפ .פָארּפ יד ןופ טַאר ןיא ,טפַאשרעטעברַא רעטיירב רעד ייב גנוגער

 -נוא ןגעוו עגַארפ יד ךיוא ןדנוברַאפ גנוסישעצ רעקיזָאד רעד טימ ןעמ טָאה
 -יטיונ יד ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא גנונעדרָא-גָאט רעד ףיוא .לרוג רעז
 ןגעק רָארעט ןטימ ,רוטַאטקיד רעד טימ ףמַאק םענעדישטנַא ןַא ןופ טייק

 ןבָאה סעקיװעשלָאב יד סָאװ ,םעטסיס ןשיטילָאּפ םעד טימ ,ןטסילַאיצָאס

 רעד ןיא .ורמוא ןַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה אפוג סעקיװעשלָאב יד ייב ,ןפַאשעג
 סעטַאבעד ןרָאװעג טריפעג ןענייז טעוװָאס ןופ עיצקַארּפ רעשיטסיװעשלָאב

 וצ זנוא טגיילעגרָאפ ןבָאה עקינייא :זנוא טימ ןעמ טוט סָאװ ,םעד ןגעוו

 -ףוס .ןסישרעד וצ ךיילג זנוא טרעדָאפעג ןבָאה -- עטייווצ יד ,ןעיײרפַאב

 רעקסבעטיוו ןיא ןרעלקרעד :ןסולשַאב ייר ַא ןעמונעגנָא ןעמ טָאה ףוס-לכ

 -לַאיצָאס רעדנעלסור ןוא דנוב ןופ סעיצַאזינַאגרָא עלַאגעלמוא סלַא עינרעבוג

 ןוא ןבולק עשיטסילַאיצָאס עלַא ןכַאמרַאפ ,ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטַארקָאמעד

 -רַאפ וצ העש 24 ןופ ךשמ ןיא רעדילגטימ-טעטימָאק עלַא ןופ ןעגנַאלרַאפ

 ירד יד ןופ לרוג םעד ,לרוג רעזנוא ךייש זיא'ס סָאװ .קסבעטיוו ןזָאל
 ,רטנעצ-ײטרַאּפ רעװקסָאמ ןיא ןגערפוצנָא ןסָאלשַאב ןעמ טָאה ,ןטנַאטסערַא
 ןופ רעריפ םוצ עװקסָאמ ןייק זנוא ןקיש ךיילג :ןעװעג זיא רעפטנע רעד
 .יקסנישזרעיזד ,ַאקעשט רעד

 בָאה עיצולָאװער רעד רַאפ .רוחב רעקירָאי-22 ַא ןעוועג זיא ןיקשומס
 .דנוב ןיא ןטערטעגנײרַא רע זיא 1917 רָאי ןיא .טנעקעג טשינ םיא ךיא
 טָאה רע .עטלעטשעגנָא יד ןופ ןייארַאפ םעד ןיא דילגטימ ַא ןעוועג זיא רע
 ןַא ןוא רעקיטומטוג ַא ,רענעדײשַאב ַא ןעוועג ,שיטַאּפמיס רעייז ןעזעגסיוא

 -רַא רעזנוא ןיא טַאהעג ביל םיא טָאה'מ .דנוב ןיא רבח רענעבעגעגרעביא
 .עיצַאזינַאג

 -סבעטיוו יד ןופ ןייארַאפ רעד טָאה טיוט ןשיגַארט ןייז ךָאנ רָאי ַא ןיא
 טעמדיװעג ,לַאנרושז ןייז ןופ רעמונ ַא טזָאלעגסױרַא עטלעטשעגנָא רעק

 -עשלָאב יד ןוא טריקסיפנָאק ןרָאװעג זיא רעמונ רעד .קנעדנָא סניקשומס
 "ער ןייז .טלעטשעגּפָא קידנעטש ףיוא לַאנרושז םעד טָאה טכַאמ עשיטסיוו
 -כרוד טָאה סָאװ ,טסידנוב רעטנַאקַאב רעד ,יקסוועשזישט לטָאמ ,רָאטקַאד
 ךיז טייצ עגנַאל ַא טזומעג טָאה ,עגרָאטַאק עשירַאצ רָאי 10 טעמכ טכַאמעג
 -ַאמ יד ןיא ןבירשַאב זיא לַאּפ רעקיזָאד רעד) .ןטסיקעשט יד ןופ ןטלַאהַאב
 טכעלטנפערַאפ טָאה עיצַאגעלעד-רעטעברַא עשילגנע יד סָאװ ,ןלַאירעט
 ...(1920 יַאמ ןיא דנַאלסור-טעווָאס ןיא ךוזַאב ריא ךָאנ
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 -ָאס עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ,ןיקשומס טסידנוב רעגניי רעד

 טגנערבעגמוא טָאה יקצָארט ןוא ןינעל ןופ םישזער רעד סָאװ ,ןטסילַאיצ

 ,הלשממ רעשיטסירָארעט ןייז ןופ רָאי ןטשרע ןיא

 ןַאסנַארַא ירָאגירג

0 

 ןוקֶא לארשי

 ,ןוקָא לארשי זַא ,דנַאלסור-טעווָאס ןופ ווירב ַא ןעמוקעגנָא זיא 2 ןיא

 ןופ קיגװעשזָאק רעד לארשי סלַא ,טנָאקעג םיא ןבָאה זנוא ןופ ךס ַא יו רעדָא
 םיא ןבָאה סעקיװעשלָאב יד ןיהואוו ,ריביס ןיא ןברָאטשעג זיא ,ןָאגרָאמס

 רעד; :רעטרעװ יד טימ ווירב ןייז טקידנערַאפ רעביירש רעד .טקישרַאפ

 "קיטומ ,עטסטנַאסערעטניא יד ןופ םענייא ןעמונעגקעװַא זנוא ןופ טָאה טיוט

 ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ רעוט עטסשיטסילַאעדיא ,עטס

 דנַאלסור ןשירַאצ ןיא גנוגעװַאב רעלַאגעלמוא רעד ןיא טָאה רעכלעוו ,דנוב

 ,?לָאר עסיורג ַא טליּפשעג

 -עגּפָא ןורכז ןיימ ןיא ןענייז טנעיילעגכרוד ווירב םעד בָאה ךיא ןעוו

 יַאב רערענָאיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ ןרָאי עטשרע יד ןרָאװעג טשירפ

 -ַאב ריא ןיא ךיז ןבָאה טָאװ ,יד ןופ ךס ַא ןופ עידעגַארט יד ךיוא יו ,גנוגעוו

 .ייז ןופ רענייא זיא קינוועשזאק רעד לארשי .טקיליײט

 לע עמירָא ייב ,ןָאגרָאמס טָאטש רעד ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא לארשי

 ןעװעג זיא ,טנגוי רעד ויא ןעמוקַאב טָאה רע עכלעוו ,גנואיצרעד יד .ןרעט

 וליפַא רע טָאה עילימַאפ ןייז ןופ טיײקמירָא רעד בילוצ רעבָא .רדח רעד

 םיא ןבָאה .,ןעוועג דניק ַא ךָאנ זיא רע ןעוו .ןייג טנָאקעג טינ גנַאל רדח ןיא

 יד ךיז ןענרעל וצ (יירעברַאג) ענוועשזָאק ַא ןיא ןבעגעגקעװַא ןרעטלע יד

 ןביוהעגנָא ןיוש ךיז טָאה ןרָאי ענעי ןיא ,ןרענרעד ןײלַא ךיז ןענָאק ןוא טעברַא

 -ידיי רעד ףיוא .גנוגעוװַאב עשיטסילַאיצַאס ,עשידרערעטנוא ןַא דנַאלסור ןיא

 טעברַא ערעווש יד .דנוב רעד ןטעכרַא ןבױהעגנָא טלָאמעד טָאה סַאג רעש

 -נֵא רעטנזיוט יו ,םיא טָאה ,טעברַאעג טָאה לארשי ואוו ,קירבַאט רעד ןיא

 ,גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןיא טגנערבעגנײרַא ,ערעד

 -עג קסנימ ןיא טָאה רע .קסנימ ןייק ןעמוקעג לארשי זיא 1901 ןיא

 רעד ןרָאװעג טייצ רעצרוק ַא ןיא זיא ןוא טעברַא רעבלעז רעד ייב טעברַא

 ןבעגעג םיא ןבָאה ןטייקיאעפ ענעריובעגנייא ענייז .ְךָתֹּכ ןייז ןופ רעריפ

 ךיוא רָאנ ,ךַאפ ןייז ןופ רעטעברַא יד ןשיװצ זיולב טינ ץַאלּפ ןקידובכב ַא

 -נָא ךיז קסנימ ןיא טָאה טלָאמעד .קסנימ ןופ גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןיא

 קסנימ ןיא טָאה גנוגעװַאב יד .ענישטשװָאטַאבוז עטמירַאב יד ןביוהעג
 רעטעּפש זיא רעכלעוו ,יקסירעמעשט עשַאס .ןכָארבעצ יו טעמכ דנוב םעד
 שטיוועשובליוו עינַאמ ןוא ,דנַאלסור-טעזוָאס ןיא רעוט רענעעזעגנָא ןַא ןרָאװעג
 זיא רעכלעוו ,ועיליסַאוי קינוװָאקלָאּפ ןקסמרַאדנַאשז םעד טימ ןעמַאזוצ ןבָאה
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 עלַאגעל עקרַאטש ַא קסנימ ןיא טיובעגפיוא ,טקישעג ןוא ערטיכ רעייז ןעוועג

 -רַאפ עלַאגעל יד .דנוב םעד ,גנוגעװַאב רעלַאגעלמוא רעד ןגעק גנוגעוװַאב
 -עברַא לייט ןסיורג ַא ןגױצעגנײרַא ןכָאה סעצוװָאטַאבוז יד ןופ ןעגנולמַאז
 -עגּפָא קרַאטש רעייז םעד ןופ זיא דנוב רעד ןוא ,גנוגעווַאב רעייז ןיא רעט
 ,ןרָאװעג טכַאװש

 רעד לארשי ןבילבעג זיא טייצ רענעי ןיא דנוב םוצ עיירטעג יד ןשיווצ
 -רַאפ עכעלטנפע יד וצ טכַאנ וצ תבכש עלַא ןעמוק טגעלפ רע .קינוװעשזָאק

 רע .ייז ןגעק ןטערטסױרַא ךעלטנפע ןוא סעצוװָאטַאבוז יד ןופ ןעגנולמַאז
 עכלעוו ,ךעלזיירק עשידנוב עמייהעג יד ,טפמעקַאב רעטיב ןוא קיטומ ייז טָאה

 רעד לארשי ןופ ןרָאװעג טריפעג ןענייז ,ןבילברַאּפ טייצ רענעי ןיא ןענייז
 ןעמונעג ךיז רע טָאה טייקנבעגעגרעביא רעטסערג רעד טימ קינוװעשזָאק
 -ירג ואוו ,קסנימ ןופ לוש-טכַאנ רעד ןיא ןעגנַאגעג זיא ,גנודליב-טסבלעז וצ

 ,ןרענָאיצולָאװער-ןטסילַאיצָאס יד ןופ רעריפ רעטמירַאב רעד ,ינושרעג ירָאג
 ןוא ,טרידוטש ,טנעיײלעג טָאה לארשי .רערעל יד ןופ רענייא ןעוועג זיא
 טגעלפ רע .שטנעמ רעטנעגילעטניא ןַא ןרָאװעג טייצ רעצרוק ַא ןיא זיא

 -ַאב זנוא טגעלפ ,עימָאנָאקע עשיטילָאּפ ןענרעל ךעלזיירק יד ןיא זנוא טימ

 ןסעיטסינומָאק םעד ןענרעל זנוא טימ ןלָאז עכלעוו ,ןטנעגילעטניא טימ ןגרָאז

 ןופ סַארגָארּפ רעטרופרע ,סלעגנע ךירדירפ ןוא סקרַאמ לרַאק ןופ טסעפינַאמ

 -ער יד ןעוו .רעכיב ןוא ןרושָארב עלַאגעלמוא ערעדנַא ןוא יקטטוָאק לרַאק
 -עג זיא ענישטשװָאטַאבוז יד ,טגיײװצרַאֿפ ךיז טָאה גנוגעװַאב ערענָאיצולָאװ
 -קעוַא רע זיא ,טקיטסעפרַאפ קירוצ ךיז טָאה קסנימ ןיא דנוב רעד ןוא ןלַאפ

 ,סעדָא ןייק ןרָאפעג
 -ָאװער ,עסיורג ןופ טָאטש יד ןעוועג ןיוש סעדָא זיא טייצ רענעי ןיא

 -ָאװער ןופ סעילַאװכ יד ףיוא ןעמואוושעג זיא לארשי .ןעורמוא ערענָאיצול
 "רעד סעדָא ןיא זיא 1905 ןיא ,טָאטש רענייש ןוא רעסיורג רעד ןיא עיצול

 טַאהעג טינ רָאג לארשי טָאה דרָאמ ןטימ .טנַאיצילָאּפ ַא ןרָאװעג טעדרָאמ

 םיא טָאה ןעמ .סַאג יד ןעגנַאגעגכרוד טלָאמעד זיא רע רעבָא ,ןָאט וצ

 .עגרָאטַאק רָאי ןעצ ףיוא ןרָאװעג טּפשמרַאפ זיא רע ןוא טריטסערַא
 -רוט ענשזרָאטַאק ייר ַא ןיא ןסעזעג רע זיא רָאי ןעצ יד ןופ ףיולרַאפ ןיא

 ןרענָאיצולָאװער ךס ַא רעייז טָאה עמרוט ןיא ןבעל סָאד ,דנַאלסור ןופ סעמ

 -ָאיצולָאװער , יד רַאפ אטח לע ןצרַאה ןיא טּפַאלקעג ךיז ןבָאה ךס ַא .ןכָארבעצ

 -רַאפ ןוא שואי .יירפ רעד ףיוא ןעגנַאגַאב ןענייז ייז סָאװ ,?ןטײקשירַאנ ערענ
 ענעזעוועג ךס ַא ןשיווצ סעמרוט ענשזרָאטַאק יד ןיא טשרעהעג ןבָאה גנולפייווצ

 ןוא עטשיױטנַא יד ןשיווצ ךיוא רעבָא ,עיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ ןדלעה
 -עג ץלָאטש ןוא ךיוה ןבָאה עכלעוו ,עכלעזַא ןענופעג ךיז ןבָאה עטלפייווצרַאפ

 זיא עשידלעה ןוא עצלָאטש יד ןופ רענייא ןוא ןיורק-רעריטרַאמ רעייז ןגָארט
 ,קינוועשזָאק רעד לארשי -- ןעוועג

 טפרַאדעג לארשי ךָאנ טָאה ,1912 ןיא קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו
 סע עכלעוו רעטנוא ,ןעגנוגנידַאב יד קידנסיוו ,רָאי ףניפ עגרָאטַאק ןיא ןייז
 בָאה ,דנַאלסור ןיא סעקינשזרָאטַאק עשיטילָאּפ עטריטסערַא יד ךיז ןעניפעג
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 ,1917 רָאי ןיא .ןגָארטרעבירַא ןענָאק סע טעװ לארושי ביוא ,טלפייווצעג ךיא

 ןטלַאהרעד ןלארשי ןופ ךיא בָאה ,םזירַאצ ןופ ןרָאװעג יירפ זיא דנַאלסור ןעוו
 -ברעמ ןייק טרָאפ ןוא ןרָאװעג טײרפַאב זיא רע זַא ,קילג טימ לופ ווירב ַא

 ןופ גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז ויטקַא דנַאלסור
 טָאה רע סָאװ .ןעוועג טלָאמעד זיא לאױדשי ךעלקילג יװ ,דנַאל ןעיירפ םעד

 ,טייהיירפ רעד ןופ גיז םוצ טרעייטשעגייב ןבעל-רעריטרַאמ ןייז טימ

 רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיילג ךיז רֶע טָאה ,סעדָא ןייק ןקקירוצ ןעמוקעג

 טימ לופ ,טייקנבעגעגרעביא ןוא טעּפמיא טימ לופ ,גנוגעווַאב רעקיטרָאד

 ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ רע עכלעוו ,טייהיירפ רעטפמעקעגסיוא רעד בילוצ קילג

 סעקיװעשלָאב יד ,ןטלַאהעגנָא טינ רעבָא סע טָאה גנַאל ,טפמעקעגסיוא ןבָאה

 -ָאס רעד יירטעג טביילב לארשי רעבָא ,ייז וצ ןפיול עלַא ,טכַאמ יד ןּפַאכרַאפ

 טשינ ךיז טפרַאװ רע .דנוב םעד יירטעג טביילב ,גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצ

 ןרָאװעג רע זיא 1917 ןיא .,גלָאפרעד ןשיטסיװעשלָאב םעד ןופ סמערָא יד ןיא
 ילָאב יד .גנומענרעטנוא רעוװיטַארעּפָאָאק רעסיורג ַא ןופ רעטלַאװרַאפ רעד
 -נטכַארט ,טייצ רָאי ייווצ רַאפ טזָאלענרעביא טמַא םעד םיא ןבָאה סעקיוועש

 יירטעג וויטַארעּפָאָאק םעד טָאה רע .רערעייז ןרעו רע טעװ רשפא זַא ,קיד
 -לָאב יד זַא ,קנַאדעג םעד טימ ןבעלנייא ןעמונעג ןיוש ךיז טָאה רע .טנידעג
 םעיינ םעד ױזַא יו געוו רעקיצנייא רעד ןוא טכַאמ רעד ייב ןביילב סעקיוועש

 -רַאפנָא םיא טָאה ןעמ סָאװ ,טעברַא רעד יירטעג ןייז זיא ,ןעניד דנַאלסור
 ,טיורט

 ןביירשוצרעטנוא גנורעדָאפ רעד טיט ןעמוקעג םיא וצ ןעמ זיא לָאמנייא
 רערענָאיצולָאװער-רטנָאק ַא רַאפ דנור םעד טכַארטַאב רע זַא ,גנורעלקרעד ַא
 ,דנוב םוצ טרעהעג לָאמַא טָאה רע סָאװ ,טסירדרַאפ םיא זַא ןוא עיצאזינַאגרָא
 -ַאכ ןיא קרַאטש וצ ןעוועג זיא רע .ןוט וצ סָאד טגָאזעגּפָא ךיז טָאה לארשי
 טנידעג טָאה רע רעכלעוו ,גנוגעװַאב רעד וצ ןוא ךיז וצ ךעלרע וצ ,רעטקַאר
 ןעיײּפש וצ ןייז טיירג לָאז רע זַא ,ןעוועג בירקמ ךיז טָאה רע רעכלעוו רַאפ ןוא

 טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע סָאװ רַאפרעד ןוא .טײהנעגנַאגרַאפ ןייז םינּפ ןיא
 ןסעזעג זיא ןוא ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא ,גנורעלקרעד יד ןביירשוצרעטנוא
 .עמרוט ןיא טייצ ערעגנעל ַא

 ןוא טינ ךיז טזָאל רע רעבָא ,טסייג ןייז ןכערב ליוװ טנַאה עשיטסיקעשט יד

 רענָאיצולָאװער רעטװאורּפעגסיױא ,רעטלַא רעד .ריביס ןיא םיא טקישרַאפ ןעמ
 סעמרוט עקילָאמַא יד ןיא ןגעװ עטלַא יד ףיוא יינספיוא טריפעג טרעוו

 טנעקעג טינ טָאה סע סָאװ ,סָאד .ןבעל:רעריטרַאמ ַא רעדיוו ןביוהוצנָא

 ערעייז רעטנוא .ןזיװַאב סעקיװעשלָאכ יד ןבָאה ,גנוריגער עשירַאצ יד ןזייװַאב
 טנעקעג טינ םיא טָאה גנוריגער עשירַאצ יד ביוא ,ןברָאטשעג רע זיא ּפעלק
 ,טױטעג -- ןיק רעדורב רעד םיא טָאה ,ןכערבעצ

 ןיא ךיז ןסָאלשעגנָא .טיױט ןייז שיגַארט ,ןבעל ןייז ןעוועג זיא שידלעה
 ןייש ַא רַאפ ןביולג ןוא גנונפָאה טימ לופ ,גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער רעד
 טָאה ,םישזער ןשירַאצ םעד ןופ עגרָאטַאק ןיא טקישרַאפ ,דנַאלסור יירפ ןוא

 רעד ןופ ןעגנַאלק יד טרעהרעד ןטייק ןופ גנַאלק םעד ךרוד רעטעּפש רע
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 םישזער ןשירַאצ ןופ ןכערבנעמַאזוצ ןטימ ןעמַאזוצ .גנואיירפַאב רעדנעלסור

 קירוצ .ןדלעה-סטייהיירפ ןופ ןטייק יד ןעגנילק וצ טרעהעגפיוא ךיוא ןבָאה

 יד רע יװ ױזַא ןבָאה עכלעוו ,סעקיװעשלָאב רעקילטנעצ טימ ןרָאפעג רע זיא

 "עג סעקיװעשלָאב עבלעז יד םיא ןבָאה רעטעּפש ןוא ןעמוקַאב טייהיירפ

 .ןברָאטשעג זיא ןוא ןרָאװעג טרעטַאמרַאפ זיא רע ואוו ,ריביס ןיא טקיש

 ןינַאכ נ

 ס

 יקצינטָאּפַאס טרעבלַא

 יַאּפ רעגיר ןופ גנולײטּפָא רעשינַאכעמ רעד ףיוא ןעמ טָאה 1902 ןיא

 -לעוו ,יקצינטָאּפַאס טרעבלַא לרוחב ןקירָאי-17 םעד ןעמונעגנָא םוקינכעטיל

 ,ָאלעס עיָאקסרַאצ ןיא עיזַאנמיג יד טקידנעעג טַאהעג סָאװ:רָאנ טָאה רעכ

 דיי ַא יװ .ןפיש ןופ רעמיטנגייא -- ןרענָאילימ ןעוועג ןענייז ןרעטלע ענייז

 טשינ רע טָאה ,ןצניװָארּפ עשיטלַאב יד ץוחמ רענעריובעג ַא ךָאנ וצרעד ןוא

 יד .םוקינכעטילָאּפ רעגיר ןיא ןרעוו וצ ןעמונעגנָא ףיוא טכער ןייק טַאהעג

 ןעגנודניברַאפ ערעיוהעגמוא ערעיײיז גנַאג ןיא טזָאלעג רעבָא ןבָאה ןרעטלע

 -נײרַא ןבעגעגנייא ייז ךיז טָאה רעבירעד .טלעג ןייק טעװעלַאשזעג טשינ ןוא

 ערשכ ַא רַאפ ןטלַאהעג טָאה'מ סָאװ ,לושכיוה רעד ןיא ןוז םעד ןבעגוצ

 ןוא ןטנעדוטס יד ןופ טײקנענַאטשעגּפָא רעשיטילָאּפ רעד בילוצ עיצוטיטסניא

 ,ןרָאסעּפָארּפ

 עכייר זיירק םוצ ןענַאטשעגוצ ,ךעלריטַאנ ,יקצינטָאּפַאס זיא בײהנָא ןיא

 ,ןעמייה עזַאושזרוב עכייר עמַאס יד ןיא רעייגנייא ןַא ןרָאװעג זיא ןוא ןטנעדוטס

 בלַאה ַא ןייזּפָא ןכָאנ .ןרעג ףיוא טמענ'מ סָאװ ,רעילַאװַאק רעגניי ַא יװ

 ימַאב ןכַאמ ןביוהעגנָא טנעדוטס רעגניי רעד טָאה ,םוקינכעטילָאּפ ןיא רָאי

 "וטס ןשידיי ןלַאגעלמוא ןיא דילגטימ ַא יו ןעמעננײרַא םיא לָאז'מ זַא ,ןעגנוא

 -רַאפ ענײמעגלַא ןַא ןפורעגסױרַא טָאה סָאד .?אקילָאטַאנַא; לזיירק ןשיטנעד

 -גײרַא רעבָא ,לזיירק שיאייטרַאּפמוא ןַא ןעוועג זיא *ַאקילָאטַאנַא; .גנורעדנואוו

 -לקיװטנַא ןוא עקידנעקנעד ןטסרעמ םוצ יד זיולב ןעמ טָאה םיא ןיא ןעמונעג

 ןעמ טָאה ןעמונעגניירַא .טפַאשנטנעדוטס רעשידיי רעד ןופ ןטנעמעלע עט

 ,גנולקיװטנַא עכעלטפַאשלעזעג עסיוועג ַא טַאהעג ןיוש ןבָאה סָאװ ענעי זיולב

 לזיירק ןיא .טכַאמרַאּפ ןעוועג לזיירק סָאד ןטנעדוטס עגנוי רַאפ זיא רעבירעד

 יד .עשירַארעטיל ןה ,עשיטילָאּפ-ןײמעגלַא ןה ןגַארּפ טלדנַאהַאב ןעמ טָאה

 -"נײרַא טימַאב ךיז ךיוא ןבָאה ,ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ

 ןוא רעגנעהנָא ןריברעוו וצ ןטרָאד ידכ ,"ַאקילָאטַאנַא; ןיא ןרעוו וצ ןעמונעג

 יָאֹּפ יד ןופ .סעיצקַא עשיטילָאּפ ענעדישרַאפ ןטנעדוטס יד ןשיװצ ןריפכרוד

 ןטערטרַאפ ןעוועג ןטסקרַאטש םוצ "ַאקילָאטַאנַא; ןיא זיא ןעײטרַאּפ עשיטיל

 יַאס .לזיירק ןופ ןשטנעמ 472 ַא טרעהעג ןבָאה'ס ןכלעוו וצ ,דנתב רעד

 "נָא גנובערטש רעד ןיא תונשקע עסיורג ַא ןזיװעגסױרַא טָאה יקצינטָאּפ
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 טָאה רע .ןבעגעגנייא םיא ךיז טָאה סָאד ןוא לזיירק ןיא ןרעוו וצ ןעמונעג

 ,ןוא -- ןגַארפ עשיטילַאּפ וצ סערעטניא ןסיורג ַא ןזײװסױרַא ןביוהעגנָא

 יד יװ ,דנוב ןופ ערעפס-גנוקריוו רעד ןיא ןלַאפעגנײרַא רע זיא ,ךעלריטַאנ

 ,ײטרַאּפ עטסכיירסולפנייא

 ףליה דנוב םעד ןזײװסױרַא ןביוהעגנָא טָאה יקצינטָאּפַאס טרעבלַא

 רעלעיצנַאניפ רעד ןרָאװעג רע זיא ןכיגניא רָאו .טלעג ןעלמַאז ךרוד

 -גיברַאפ עסיורג ענייז קנַאדַא ןעשעג זיא סָאד .דנוב ןופ רטנעצ-טּפיױה

 -- 1902 ,טייצ רענעי ןיא טָאה סָאװ ,טּפַאשלעזעג רעכייר רעד ןיא ןעגנוד

 -עד-לַאיצָאס -- ןרענָאיצולָאװער יד טלעג טימ טציטשעג טפָא ,4

 ףמַאק ןוא טעברַא רעייז וויטיזַאּפ טצַאשעגּפָא טָאה יז לייו ,ןטַארקַאמ

 ןכיגניא טייקיטעט עקיזָאד יד רעבָא טָאה ןיקצינטָאּפַאס .םזירַאצ ןטימ

 יד ןופ טרעדָאפעג קידתונשקע טָאה רע .ןקידירפַאב וצ טרעהעגפיוא

 -רַא עשיטילָאּפ תמא ןַא ,עטייווצ ַא ןבעג םיא ןלָאז ייז זַא ,רעריפ עשידנוב
 טנעקעג טשינ טעברַא ַאזַא רעבָא םיא טָאה עגיר ןיא דנוב רעד .טעב

 עשידיי ַא ,בשומה םוחת םעד ץוחמ טָאטש ַא ןעװעג זיא עגיר .ןבעג
 עבַאגפױא יד .ןעוועג טשינ טרָאד זיא ,טרָאװ ןופ ןיז ןטיירב ןיא ,עסַאמ

 רעטעברַא יד ןופ ןטיירגוצ לעװעג זיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ
 ןיא טעברַא-ײטרַאּפ ףױא ןקישקעװַא ןענעק לָאז'מ סָאװ ,ןטסידנַאגַאּפָארּפ
 ןענייז עבַאגפױא רעקיזַאד רעד רַאפ .בשומה:םוחת ןופ טעטש ערעדנַא

 -ילַאּפ רעגיר ןופ ןטנעדוטס עכעלטע ןעוועג קידנעטש דנוב ןופ תושר ןיא
 -יטילָאּפ יד בילוצ ןטיבעג ךיז רָאי ןדעי טעמכ ןבָאה ייז ,תמא .םוקינכעט
 ןענידַאב וצ קירעהעג ידכ ,גונעג ןעוועג ןענייז ייז רעבָא ,ןעגנוגנידַאב עש

 -יוױרג יד ןצונסיוא ןעוועג זיא עבַאגפיוא עטייוצ יד .רעטעברַא רעגיר יד
 עבַאגפיױא רעד רַאפ .ןעגנולמַאז-טלעג יד רַאפ דנוב ןופ ןעגנודניברַאפ עס

 -ירעּפ עשיטנעגילעטַייא עסיורג ַא תושר ןשידנוב ןיא ןעוועג ךיוא זיא
 טנדרָאעגנייא טָאה ןוא טָאטש ןיא ןעגנודניברַאפ טַאהעג טָאה סָאװ ,עירעפ

 רַאפ טלעג ןעלמַאז ןופ קעװצ ןטימ ןעגנומענרעטנוא םינימ ענעדישרַאפ
 ,ײטרַאּפ רעד

 עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס ייוצ טריטסיזקע עגיר ןיא ןבָאה 1903 ןיא
 ןבָאה יז תעב .עשיטטיוועשנעמ ַא ןוא עשיטסיװעשלָאב ַא --- סעיצַאזינַאגרָא
 טָאה ,ךַאװש ןעוועג ןענייז ןוא טעברַא רעד וצ ןשטנעמ ןייק טַאהעג טשינ

 רעד .רעוט עפש ַא טַאהעג ןוא העּפשה עסיורג רָאג ַא טַאהעג דנוב רעד
 ,טעברַא רעשיטילָאּפ וצ ןיקצינטָאּפַאס ןצונסיוא טנעקעג טשינ ֿטָאה דנוב
 רעבָא רע טָאה ,ךעלזיירק עשיטערָאעט ןיא טרידוטש קיסיילפ טָאה רע םגה
 .רעוט גונעג טַאהעג דנוב רעד טָאה םעד ץוחַא ,שידיי ןייק טנעקעג טשינ

 -יירבעגסיוא זיא טעברַא יד .1905 ןופ עיצולָאװער יד ןעמוקעג זיא'ס
 .רעטילימ ןיא עיצַאטיגַא עטיירב ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס .ןרָאװעג טרעט
 -ַאגרָא רעשירעטילימ רעד ןופ טעברַא רעד ןיא ןיירַא זיא יקצינטָאּפַאס
 ,רָאטַאטיגַא רעטוג ַא יו טקורעגסױרַא ךיז דלַאב טָאה רע ואוו ,עיצַאזינ
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 ןזירק עזַאושזרוב יד ןופ עטנַאקַאב ענייז ןגעלפ גנורעדנואוורַאפ טימ

 עכיה ןיא ,שובלמ םענעגָאוטעגּפָא ןַא סעּפע ןיא ןפערט םיא טפָא
 יד ףיוא ןעגנַאגעג זיא רע תעב ןוטעגרעביא ךיז רע טָאה ױזַא) לוויטש
 זיאס יװ ,טנעדוטס ןטצוּפעגסיױוא ,םענייר ַאזַא ייב .(סעקדָאכס עשירענלעז

 .שילרעטסיוא ןעזעגסיוא סָאד טָאה ,יקצינטָאּפַאס ןעוועג ךעלנייוועג

 עויטקַא רעמ יד .ןרָאװעג טּפַאלקעצ עיצַאזינַאגרָא יד זיא 1905 ףוס
 יד ןופ טנעה יד ןופ ןעװעטַאר וצ ךיז ןזיוװַאב ןבָאה סָאװ ,רעדילגטימ

 -עג זיא יקצינטָאּפַאס .עגיר ןופ ןפיולטנַא טזומעג ןבָאה ,ןּפַארטַאס עשירַאצ
 ןטלַאה גנַאל רעבָא .רעוט עטסקיטכיװ יד ןופ רענייא ןרָאװעג ןוא ןבילב
 -עגנָא טָאה עירעמרָאדנַאשז יד .טנעקעג טשינ רע טָאה עגיר ןיא ךיז

 ךיז ןוא עגיר טזָאלרַאפ טָאה יקצינטָאּפַאס .םיא וצ ןעמענ ךיז ןביוה
 .טעטיזרעווינוא רעגרוברעטעּפ ןופ טעטלוקַאפ ןשידירוי ןיא ןבירשרַאפ

 רעכלעוו וצ ,טעברַא רעד ןבעגעגּפָא ןצנַאגניא ךיז רע טָאה גרוברעטעּפ ןיא
 -ילימ רעד ןיא קיטעט ןעוועג זיא רע .עגיר ןיא טניואוועג ןעוועג זיא רע
 .עיצַאזינַאגרָא ,ד .ס רעשירעט

 ןופ ריטרַאװק-ןטנעדוטט רעד ןיא טריטסערַא םיא ןעמ טָאה 1907 רעמוז

 ןופ רעריפ יד טימ ןעמַאװצ טוטיטסניא ןשינכעטילָאּפ רעגרוברעטעּפ
 "ייווצ רעד ןופ) עיצקַארפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשירַאטנעמַאלרַאּפ רעד

 ןיא .בעגעגסױרַא טָאה יקסדָארב רָאטַאקָאװָארּפ רעד סָאװ ,(עמוד רעט

 רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ סעצָארּפ ןגעוו טַאקינומָאק-סגנוריגער
 "רַאפ רעד יו ,יקצינטָאּפַאס טרעבלַא טרירוגיפ ךיוא טָאה עיצקַארפ-עמוד

 -עמוד .ד .ס יד ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשירעטילימ רעד ןשיװצ רעלדניב

 ,ןטַאטוּפעד
 .עגרָאטַאק רָאי 4 ףיוא טּפשמרַאפ םיא טָאה טכירעג עשירַאצ סָאד

 -עייז טצונעגסיוא ןוא טלעג ןייק טעװעלַאשזעג טשינ ןבָאה ןרעטלע ענייז

 ןופ קינעמילּפ ַא ןעװעג ןיא יקצינטָאּפַאס) ןעגנודניברַאפ עסיורג ער
 ןטעדַאק יד ןופ רעריפ םעד ,רעוט-ללכ ןשידיי ןוא טַאקָאװדַא ןטסואווַאב

 ןרעטלע יד טגָאזעגוצ ןבָאה ןרעפס-גנוריגער עכיוה יד .(רעװַאניװ ,מ --
 ,יאנת ַא טלעטשעג רעבָא ןבָאה ייז ,ןוז רעייז ןקידענגַאב וצ קידנעטשלופ

 ,גנוקידענגַאב ןגעוו רַאצ םוצ עטיב ַא ןבײרשנָא לָאז רעטּפשמרַאפ רעד זַא

 ןוט וצ סָאד טגָאזענּפָא שירָאגעטַאק ךיז טָאה רענָאיצולָאװער רעגניי רעד

 "ינרעד ךיז רעדייא .ןרעטלע יד ןופ טעבעג םעד ןבעגעגכָאנ טשינ טָאה רע

 ןעקנירטסיוא טלָאװעג רעסעב רע טָאה ,רַאצ םוצ גנודנעוו ַא ךרוד ןקירעד
 -ַאק יד ןעמוקוצּפָא טמיטשַאב םיא רַאפ טָאה'מ .ףוס ןזיב רעכעב םעד
 רעלָאירָא ןיא -- ןטַאמעזַאק עטסכעלקערש יד ןופ םענייא ןיא עגרָאט

 .עמרוט רעלַארטנעצ

 רע זיא 1908 רָאי ןיא .ןעגנוקינייּפ יד ןטלַאהעגסיױא טשינ רע טָאה ָאד
 -ַאק ןיא ןעגנַאהעגפױא ךיז רע טָאה טכַאניב ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב
 ןעגנוקינייּפ יד ןופ .ןרעטלע יד ןבעגעגסױרַא ןעמ טָאה תמ םעד .,רעמ
 .סנכייצ עיולב ןוא עקיטולב טימ טקעדַאב ןעוועג רעּפרעק רעצנַאג רעד זיא
 .רעפמעק ערענָאיצולָאװער ענעדײשַאב יד ןופ רענייא ןעמוקעגמוא זיא ױזַא
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 זוגָא ףסוי .רד

 ןיא ןענאטשעג זיא רע .עטיל ,ענוװָאק ןופ טמַאטשעג טָאה זוגָא ףסוי
 יטַאּפ ןוא ידַאקרַא טימ -- דנוב ןופ ןרענָאיּפ רענליוו יד טימ גנודניברַאפ

 רעד ןופ גנוקריו רעד רעטנוא .ערעדנַא ןוא יקסנַאשזָאג לאומש ,רעמערק
 טייקיירטעג יד ןוא טסילַאיצַאס ַא ןרָאװעג רע זיא ,עּפורג-ןרענָאיּפ רענליוו

 ןטצעל ןייז וצ זיב ,ןבעל עצנַאג סָאד טיהעגּפָא רע טָאה םזילַאיצַאס םוצ

 .גוצ -םעטָא

 ןיא עיזַאנמיג יד ןקידנערַאפ ןכָאנ

 ןיק טרירגימע רע טָאה דנַאלסור

 ןיצידעמ טרידוטש טרָאד ,ךיירקנַארפ

 עצנַאג סָאד טבעלענּפָא םעד ךָאנ ןוא

 ןעוועג זיא רע ואוו ,זירַאּפ ןיא ןלעל

 -עלָארּפ עטסטבילַאב יד ןופ רענייא

 טנעדוטס ַא יו .םיריוטקַָאד עשידַאט

 רע זיא ענָאברָאס רעזירַאּפ רעד ןופ

 ַא ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג

 רעד טימ זיא סָאװ ,זיירק-ןטנעדוטס

 טקנוּפציטש רעקיטכיזו ַא ןרָאװעג טייצ

 ןיא גנוטכיר רעשיטסידעג רעד ןופ

 רעשיטסילַאיצַאס רעשיזיוצנַארפ רעד

 יד וצ טרעהעג טָאה רע .גנוגעװַאב

 ןשיטסילַאיצָאס ןופ טניירפ עטסמיטניא

 ןופ ןזיירק יד ןיא .דעג לישז רעריפ

 ביל קרַאטש זוגָא רבח םעד ןעמ טָאה ןטסילַאיצָאס עשיזיוצנַארפ רוד ןטלַא

 ינַארפ רעד ןופ רעדנירג יד ןופ םענייא יו דובכ ןבעגעגּפָא םיא ןוא טַאהעג

 םעד ןיא -- 1905 ןיא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעטקינייארַאפ רעשיזיוצ

 יד ןפַאשעג ןבָאה ןעגנוריּפורג עשיטסילַאיצָאס ערעדנוזַאב יד ןעוו ,רָאי

 ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא .ךיירקנארפ ןיא ײטרַאּפ .צָאס עמַאזניימעג

 ןרָאי רעקילטנעצ קיטעט ןעוועג רע זיא

 ריא ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,זירַאּפ ןיא עפורג רעשידנוב רעד טימ

 טָאה ,(ערעדנַא ןוא ןייטשנכייר עזָאר ,ןַאמרעט השמ) 1898 ןיא ךָאנ טעברַא

 רעדורב ןרעגניי ןייז קנַאדַא ,1901 ףוס טשרע ןדנוברַאפ זוגָא .רד ךיז

 -נוב רעזירַאּפ רעד ןופ טניירפ רעיירטעג ַא ןרָאװעג זוגָא ,רד זיא סקַאמ

 געט עטצעל ענייז וצ זיב ןבילברַאפ סע זיא רע ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשיד

 יד ןיא דָארג ןפוא ןטסלדייא ןפיוא ןזיוװעגסױרַא רע טָאה טפַאשיײירטעג ןייז

 ,הנֿכס ןוא טיונ ןופ געט ןיא ,ןטייצ ערעווש

 עשיזיוצנַארפ ןיא רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא ןעוועג זיא זוגָא .רד

 -ָארּפ --- סיוא-רָאי ןייא-רָאי ןעוועג זיא עמעט ןייז .ןלַאנרושז עשיניצידעמ

 ,טסואוועג ןבָאה ןעיורפ-רעטעברַא עשיזיוצנַארפ יד ,ןטייקנַארק עשירַאטעל
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 סָאװ ,טניירפ רעיירטעג ַא ,טסילַאיצָאס ַא ,ןַאמ רעטלַא ןַא ןַארַאפ זיא'ס זא

 רַאפ טגרָאז ןוא ייז טפלעה רָאנ ,ענעשעק רעייז ןופ טלעג ןייק טשינ טיצ

 רעד ןופ ןרָאי ערעטיב יד .רעטָאפ ַא יוװ ,רענעגייא ןַא יו ,ייז טסיירט ןוא ייז

 ןענייז סיצַאנ יד .זירַאּפ ןיא טבעלעגרעביא רע טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 ןייז ןוטעג קיאור רע טָאה ךָאד ,טכוזעג םיא ןוא גנוניואוו ןייז ןלַאּפַאב

 ענייז רַאפ ןוא גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד רַאּפ -- טעברַא עקידנעטש

 ,ןטנעיצַאּפ עשירַאטעלָארּפ

 ךָאנ ךיז טָאה עיצַאּפוקָא רעשירעלטיה רעד ןופ ןרָאי עקיליורג יד ןיא

 שטָאכ .ּוגָא ףסוי ןופ טפַארק עקיטסייג עסיורג יד טקעלּפטנַא רעטלוב

 ןיא טקילײטַאב ךיז וויטקַא רע טָאה ,רעטלע רעפיט ןיא ןעוועג ןיוש זיא רע

 "מעק עשידרערעטנוא טימ ןפָארטעג ךיז ,גנוגעוַאב רעשידרערעטנוא רעד

 ,טַאט ןוא טַאר טימ טעברַא רעכעלרעפעג רעד ןפלָאהעג ןוא רעפ

 ןשידיי ןופ רעציזרָאפ ןעועג רע זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ

 ןיא גניר-רעטעברַא ןופ רעציזרָאפ-ןרע ןוא (דנוב) דנַאברַאפ ןשיטסילַאיצָאס

 רעד ןופ רעבעגסױרַא רעלעיציפָא רעד ןעװעג ךיוא זיא רע .ךיירקנַארּפ

 זירַאּפ ןיא עמיטש רעזנוא גנוטייצ רעכעלגעט רששידנוב

 זיא רע .זירַאּפ ןיא 1947 ילוי 14 םעד ןברָאטשעג זיא זוגָא ףסוי .רד

 .רָאי 79 ןעוועג טלַא
 יקסרוק ץנַארפ

 חגֶא סקַאמ

 םיא טָאה'מ .רעוט עשידנוב עטשרע יד ןופ .עטיל ,ענווָאק ןופ טמַאטשעג

 רע טָאה ,ןרָאװעג טיירפַאב זיא רע ןעוו .ווַאלסָאנירעטַאקעי ןיא טריטסערַא

 רעדורב ןייז טבעלעג טָאה'ס ואוו ,ךיירקנַארפ ןייק טרירגימע 1 רָאי ןיא

 "רָאד רעד ןופ רַאטערקעס רעד ןרָאװעג רע זיא זירַאּפ ןיא .זוגָא ףסוי .רד

 יעיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעקיט

 "נעמַאזוצ ןטשרע ןפיוא טַאגעלעד רעזירַאּפ רעד ןעוועג זיא זוגָא סקַאמ

 1901 ףוס ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,סעּפורג עשידנוב עשידנעלסיוא יד ןופ רָאפ

 "טימ ַא ןעוועג רע זיא 1904 טסוגיוא ןיא .(ץייווש) ןרעב ןיא 2 בייהנָא --

 ןשיטסילַאיצָאס ןופ סערגנָאק ןט6 ןפיוא עיצַאגעלעד רעשידנוב רעד ןיא דילג

 "רעד ןבױהעגנָא טָאה 1906 ןיא ןעװ .םַאדרעטסמַא ןיא לאנָאיצַאנרעטניא

 ןשיװצ ןעוועג זוגָא .מ זיא ,גנוטייצ עשידנוב עכעלגעט ַא ענליוו ןיא ןענייש

 ןשידנוב ןיא .וָאמיסקַאמ ןעװעג זיא םינָאדװעסּפ ןייז .רעטעברַאטימ עריא

 -ָאעט רעד וצ :וָאמיסקַאמ .מ) רושָארב ַא סנייז סױרַא זיא טלעוו יד גַאלרַאפ

 .(1906 עשרַאװװ ,םזיכרַאנַא םעד ןופ עיר

 "קירוצ זוגָא סקַאמ זיא 1905 רָאי-עיצולָאװער ןיא עיטסענמַא רעד ךָאנ

 רעטשרע רעד רַאפ עיצקַאער רעד ןופ ןרָאי יד ןיא ,דנַאלסור ןייק ןעמוקעג
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 ןיא טָאה ײמרַא עשטייד יד .שזדָאל ןיא קיטעט ןעוועג רע זיא המחלמ-טלעוו

 "וצ זיא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ,טָאטש יד ןעמונרַאפ 1914 רעבמעצעד

 -ָאק-עיצקַאדער סלַא טמיטשַאב טָאה ןוא גנוטייצ ַא ןבעגסױרַא ןטערטעג
 ןוגָא .יקסנַאנזָאּפ ביל םייח ןוא ןייטשנעטכיל לארשי ,זוגָא סקַאמ עיגעל

 סױרַא זיא גנוטייצ יד .לקיטױַא ןשיטילָאּפ ןלעיּפיצנירּפ םעד ןבירשעג טָאה

 ןטערטעגסױרַא זיא רע .רעטײברַא רעזדָאל רעד ןעמָאנ ןרעטנוא לַאגעלמוא

 טַאר-טָאטש םוצ ןלַאװ יד ברע ןעגניטימ עסיורג יד ףיוא רענדער סלַא

 ןשידנוב ןיא ןלַאװ יד ןופ גנַאגסױא ןגעװ ןבירשעג ךיוא ןוא 1917 ןיא

 ,(1917 רַאונַאי 26 ,4 .מונ) ןעגַארפ-סנעבעל טַאלבנכָאװ

 טרעקעגמוא ךיז רע טָאה המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ךָאנ דלַאב

 ,רערעל-עיזַאנמיג סלָא טקיטפעשַאב ןעוועג זיא רע ואוו ,עטיל ,ענווָאק ןייק

 -נײשרַאװ זיא רע .ענווָאק ןיא טבעלעג 1940 רָאי ןיא ךָאנ טָאה זוגָא סקַאמ
 -טלעוו רעטייוצ רעד תעב ןרָאװעג טגנערבעגמוא רעדָא ןברָאטשעג ךעל

 ,המחלמ
 ,דנוב ןופ עטכישעג יד) עיצולַאװער רעדנעלסור עטשרע יד : ץרעה .ש י ; .ב

 ץנארפ .1962 קרָאי-ינ ,שזדָאל ןיא דנוב ןופ עטכישעג יד ;(1962 קרָאי-ינ ,דנַאב רעטייװצ

 יֵל רעשידי רעינ רעד ןופ ןָאקיסקעל .,1952 קרָאיהינ ,ןןטפירש עטלמַאזעג ; יקסרוק

 .1956 קרָאיינ ,דנַאב רעטשרע ,רוטַארעט

 .ח .ש ?
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 ןץבור קחצי

 ןטערטעגנײרַא רע זיא דנוב ןיא ,1886 רָאי ןיא קסניווד ןיא ןריובעג

 ןעמוקַאב ןוא עװקסָאמ ןייק ןרָאפעגרעבירַא זיא רע .,1904-5 ןרָאי יד ןיא

 ,טעטיזרעוינוא רעװקסָאמ ןיא גנודליבסיוא  ןייז

 טעברַאעג ויטקַא המהלמ-טלעװ רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 ,םיטילּפ רַאפ ףליה) ןבעל ןכעלטּפַאשלעזעג ןשידיי ןיא ןוא דנוב ןיא

 ןעװעג זיא רע ואוו ,הליהק רעשידיי רעװקסָאמ רעד ןיא רעטעּפש ןוא

 ןיבור טָאה 1918-19 ןרָאי יד ןיא .(דנוב ןופ רעייטשרָאפ יד ןופ רענייא

 ןיא ךיא יו ,(טפנוקוצ ,גנונפָאה) עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא ןבירשעג

 טפָא טָאה רע .(ַא .א וָאקרַאכ ןיא לסימ לַאנרושז) רעשיטסיוועשנעמ רעד

 ןעגנולמַאזרַאפ-סאמ עסיורג ףיא סעדער ןוא ןעגנוזעלרָאפ ןטלַאהעג

 ,טַאטשנעזײא .א ,שטיויַאמַארבַא .ר טימ ןעמַאװצ רע טָאה 1919 ןיא

 ןופ סעיצַאזינַאגרָא .ד .0 ןופ ָארויב ַא ןפַאשעג ערעדנַא ןוא ןָאסנָארַא .ג

 רעשידנוב .ד .ס רעד ףיױא רעיטשרָאפ ענייז ןופ רענייא ןעוועג ןוא דנוב

 -עגסיוא ןיבור זיא 1920 לירּפַא ןיא גנוטלַאּפש רעד ךָאנ .ץנערעפנָאק

 ןייז רַאפ טמיטשַאב ןרָאװעג ןוא דנוב .ד .ס ןופ ,ק .צ ןיא ןרָאװעג ןבילק

 ןיא טקישרַאפ ןוא טריטסערת םיא ןעמ טָאה לָאמ עכעלטע .רַאטערקעס

 ןעגנודניברַאפ ענייז ןוא (זָאלוקרעביט) טײקנַארק ןייז בילוצ .תומוקמ עטייוו
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 ויטקַא טָאה רע .טיײרפַאב דלַאב םיא ןעמ טָאה סעקיװעשלָאב יד ןשיװצ

 ןיירַא זיא רע ואוו ,סעקיוועשנעמ יד ייב ייס ,דנוב ,ד ,ס ןיא ייס טעברַאעג
 ךָאנ .דנוב .ד ,ס ןופ .ק .צ ןופ רעייטשרָאפ רעלעיציּפָא סלַא .ק .צ ןיא

 ,ןרעביל טימ ןעמַאזוצ ןעוועג טעברַא רעלַאגעלמוא דעד וצ גנַאגועביא םעד

 ןשיטסיװעשנעמ ןופ ָארויב ןופ דילגטימ ַא -- ןיקציטעווס ,ןעניקבַארד
 ..ק .צ

 ןבילבעג (הסיפת בלַאה ַא ןוא רָאי ַא) ןטסערַא עקידרעטייו יד ךָאנ
 ,טנָארפ ןכעלטפַאשנסיװ-ןייר םעד ףיוא ךיז טקורעגסױרַא ןוא יירפ טייצ ַא

 -ָארּפ סלַא טמיטשַאב ,ןענירַאכוב ןופ גַאלשרָאפ םעד טיול ,םיא טָאה'מ

 טימ .,טעטיזרעוװינוא רעװקסָאמ ןיא עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ ןופ רָאסעפ
 טײמ ןוא םזיסקרַאמ ןופ ןעמעלבָארּפ עשיטערָאעט ןגעװ רעכיב ענייז

 טעטירַאלוּפָאּפ עסיורג ַא רעיײז טכיירגרעד ןיבור טָאה סעיצקעל ענייז

 ןרָאי רע20 יד ןיא ןעיועג זיא סָאד .טנגוי רעקידנרידוטש רעד ןשיוצ
 טָאה (עגַאלפױא עטשרע יד) "?עידעּפָאלקיצנע עשיטעווָאס עסיורג; יד
 -ייטסיוא עלעיצעּפס ַא 'ַאנישטשניבורק טרָאװ םעד לעטנוא טעמדיוועג

 ןופ גנוטכיר ַא יװ טלּפמעטשעג ייז ןוא ,ןטעברַא סניבור .י ןופ גנושט
 טָאה ןעמ יװ ,םעד ךָאנ ,םינּפה ,טָאה ןיבור .?םזילַאעדיא ןשיטסיוועשנעמ,
 םעד ןיא טעברַאעג ,ערדעטַאק-טעטיזרעוװינוא יד ןעמונעגּפָא םיא ייב
 ,םיא ןופ שארב ןענַאטשעג זיא וָאנַאזַאיר ןעוו ,טוטיטסניא-סלעגנע-סקרַאמ
 -נעמ ןיא סעיצנעדנַאּפסערָאק טקישעגוצ ךָאנ רע טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ,ןילרעב ןיא "קינטסעיוו יקסעשטיטסילַאיצָאס, ןשיטסיוועש

 רָאּפ א רעדיו םיא ןוא טזָאלעג ורוצ טשינ םיא טָאה ,וא .ּפ .ג יד
 םיא ןעמ טָאה ףוסל ,עװקסָאמ ןופ טקישעגסױרַא ןוא טריטסערַא לָאמ
 -ַאיצולָאװער-רטנָאק, רענעפורעג ױזַא רעד ןופ סעצָארּפ םוצ טלעטשעג
 טרינעצסניא טָאה ןילַאטס סָאװ ,"סעקיוועשנעמ יד ןופ עיצַאזינַאגרָא רערענ
 םעד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,1921 ץרעמ 9 -- 1 םעד עװקסָאמ ןיא
 זיא (19238 רָאי ןיא טרידיווקיל ןײלַא םיא טָאה'מ) ָאקנעלירק רָארוקָארּפ
 דנַאלסור ןיא סעקיוװעשנעמ יד ןופ טייקיטעט יד ןרָאװעג טריציפיסלַאפ
 זיא ערעדנַא ןוא ּװָאנַאכוס ,ןאמָארג טימ ןעמַאזוצ .,דנַאלסיױא ןיא ןוא
 עשירענגיל טכירעג םעד ףױא ןטלַאה וצ ןעגנואווצעג ןרָאװעג ןיבור

 -- לרוג רעקידרעטייוו ןייז .שינעגנעפעג רָאי 5 ןעמוקַאב טָאה רע .סעדער
 ,טנַאקַאבמוא

 .ַא
0 

 יקציטעווס ַאיליא

 -ָאווער רעדנעלסור רעטשרע רעד ךָאנ ןטערטעגנײרַא רע זיא דנוב ןיא
 טייצ ַא ,ןפָאלטנַא ןטרָאד ןופ זיא ןוא ריביס ןיא טקישרַאפ ןעוועג .עיצול
 ,1917 ינוי ןיא טרעקעגמוא ךיז דנַאלסור ןייק ,דנַאלסױא ןיא טרידוטש
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 רע זיא (1919 ץרעמ ,קסנימ) דנוב ןופ ץנערעפנָאק רעט11 רעד ףיוא

 ןיא גנוטַארַאב רעד ןיא ןעמונעג לייטנָא ..ק .צ ןיא ןבילקעגסיוא ןרָאװעג
 ךָאנ .ץנערעפנָאק רעט12 רעד ןיא ןוא (1919 טסברַאה) .ק .צ םייב לעמָאה

 ןיא טלייװעגסיוא ןרָאװעג ןוא לייט ,ד .ס םעד וצ טרעהעג גנוטלַאּפש רעד

 ,דנוב .ד .ס ןופ .ק .צ
 .ד .ס יד ףױא םָארגָאּפ םעד ןופ טייצ רעד ןיא ,1921 רַאורבעפ ןיא

 הסיפת:-יקריטוב ןיא ןסעזעג .טריטסערַא ןעוועג ןטסידנוב ןוא סעקיוועשנעמ
 -כרוד טָאה רע ואוו ,עמרוט רעלַארטנעצ רעלָאירָא ןיא םעדכָאנ ,עװקסָאמ ןיא

 עװקסָאמ ןייק םיא ןקישדעבירַא ךָאנ .קיירטש-רעגנוה ןקיגָאט-9 ַא טכַאמעג
 ןופ .ק .צ ןלַאגעלמוא ןיא טעברַאעג 1922 ןיא .קנַארק-טסנרע טייצ ַא ןעוועג

 -געלסור רעלַאגעלמוא רעד ןופ .ק.צ ןופ ָארויב ןיא ךיוא םעדכָאנ ןוא דנוב .ד.ס

 ,טריטסערַא ןעוועג 1924 ךָאנ ,(סעקיוועשנעמ) ײטרַאּפ-רעטעברַא .ד .ס רעד

 טרידיווקיל ןרָאװעג זיא יקציטעווס זַא ,קפס ןָא .ןלעפ תועידי עקידרעטייוו

 ,םישזערירָארעט סנילַאטס ןופ

 .ַא 2

0 

 קַאילּפָאּפ .ל

 ןיא ןײרַא ןרָאי עגנוי יד ןיא ךָאנ ,רעכעלב ַא ,רעטעברַא ןַא ךַאפ ןטיול

 טרעקעגמוא ןוא ןָאדנָאל ןייק טרירגימע עיצולָאװער רעטשרע רעד ךָאנ .דנוב

 טצעזַאב ךיז טָאה רע .1917 ןופ עיצולָאװער רעד ךָאנ דנַאלסור ןייק ךיז

 ויטקַא ןוא טעטימָאק ןשידנוב ןיא ןטערטעגניירא ,ווַאלסָאנירעטַאקעי ןיא
 -ַאב רעלענָאיסעּפָארּפ ןוא רעשידנוב רעקיטרָא רעד ןיא ןעמונעג לײטנָא
 ,גנוגעוז

 לייטנָא רע טָאה ,וַאלסָאנירעטַאקעי ןופ ןטַאגעלעד יד ןופ רענייא סלַא

 רעד ךָאנ .עװקסָאמ ןיא דנוב ןופ ץנערעפנָאק רעט12 רעד ףיוא ןעמונעג
 ןייז וצ טרעהעג ןוא דנוב .ד .ס םעד וצ ןענַאטשעגוצ רע זיא גנוטלַאּפש
 ,טעטימָאק-לַארטנעצ

 סעקיוועשנעמ ,ד .ס יד ףיוא םָארגָאּפ םעד תעשב ,1921 רָאורבעפ ןיא
 טקישרַאפ םיא ןעמ טָאה םעד ךָאנ .טריטסערַא ןרָאװעג רע זיא ,דנוב ןוא
 תועידי עקידרעטייוו .רָאי עכעלטע טכַארברַאפ טָאה רע ואוו ,ןופצ ןטייוו ןיא
 ,ןַארַאפ טשינ ןענייז לרוג ןשיגַארט ןייז ןוא םיא ןגעוו

 .ַא .ג
0 

 ןיקבַארד ףלָאװ

 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא טרפב ,ןרָאי ייר ַא
 ּפָא רעד טימ טעטלַאװרַאפ טָאה רע ואוו ,(עילַאטיא) ןַאלימ ןיא טבעלעג
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 רעייז ןיא ןעוועג .?דָאכָארָאקס; עמריפ-ךיש רעשיסור רעד ןופ גנולייט

 ַאקילעשזנַא ןיטסילַאיצַאס עשינעילַאטיא יד טימ ןעגנואיצַאב עכעלטניירפ

 ןיא ןעמוקעגקירוצ רע זיא דנַאלסור ןייק .ערעדנַא ןוא יטַארעס ,ַאװָאנַאבַאלַאב

 ,1917 רָאי
 רעשיטלַאב רעד ןיא דנוב ןיא קיטעט ןעוועג רע זיא עיצַארגימע רעד רַאפ

 ןוא טריטסערַא ןרָאװעג טעברַא רערענָאיצולָאװער-שיטילָאּפ רעד רַאפ .טנגעג

 -כָאט ַא ןעוועג זיא יורפ ןייז ,דנַאלסיוא ןייק ןפָאלטנַא רעטעּפש ןוא טקישרַאפ
 ןופ םיטַאבעלַאב יד ןופ םענייא ,גרעבנעטיוו רעלעירטסודניא רעגיר ןופ רעט
 ,?דָאכָארָאקס,

 ,קסבעטיוו ןיא וויטקַא ןרָאװעג דנַאלסור ןייק ךיז ןרעקמוא ןכָאנ
 ןופ רעייטשרָאפ יד ןופ רענייא ןעוועג ,דנוב ןופ טעטימָאק ןיא ןיײרַא ןטרָאד

 עשירַאטעלָארּפ יד ןיא סולפנייא ןסיורג ַא טַאהעג ןוא טַאר-רעטעברַא ןיא דנוב

 -עג רע טָאה עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןיא ,ןזיירק עשיטַארקָאמעד ןוא
 ץנעגילעטניא ןייז טימ זיולב טינ טנכייצעגסיוא ךיז ,לָאר עקיטכיוו ַא טליּפש

 ןיקבַארד טָאה קסבעטיוו ןיא .רעטקַארַאכ ןייז טימ ךיוא רָאנ ,עיצידורע ןוא
 ןופ גנוטַארַאב רעד ןיא ןעמונעג ליײטנָא ,1920 זיב ,רָאי עכעלטע טכַארברַאפ
 זיא ,עװקסָאמ ןייק ןרָאפרעבירַא ןכָאנ .לעמָאה ןיא 1919 טסברַאה ןיא ,ק .צ
 טייצ רעד ןיא ורוצ ןזָאלעג םיא טָאה'מ .סופיט ףיוא קנַארק ןרָאװעג ןיקבַארד

 רעשידנוב רעט12 רעד תעשב 1920 לירּפַא ןיא ,ןטסערַא עסיורג יד ןופ
 -ַארקַאמעד-לַאיצָאס םעד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא ,ץנערעפנָאק
 ןופ ,ק .צ ןופ דנַאטשַאב ןיא טלייוועגסיוא ןרָאװעג זיא ןוא ,דנוב ןופ לייט ןשיט
 ,דנַאלסור-טעווָאס ןיא דנוב .ד .ס

 ןעוועג ןענייז ןטסידנוב ןוא סעקיוועשנעמ-.ד .ס יד ןעוו ,1922 רָאי ןיא
 ןופ .ק .צ רעד טָאה ,טעברַא רעשידרערעטנוא וצ ןייגרעבירַא ןעגנואווצעג
 ,ק .צ ןלַאגעלמוא םעד ןיא טעברַא רעד רַאפ ןעניקבַאדד טמיטשַאב דנוב .ד .ס

 -וצ ןטָארטעגנײרַא זיא רע ןוא ײטרַאּפ-רעטעברַא .ד .ס רעדנעלסור רעד ןופ
 ןופ ָארויב ןיא רעביל קרַאמ ןוא יקציטעווס ַאיליא ,ןיבור קחצי טימ ןעמַאז
 .יק צ

 ןשיוװצ ןעוועג זיא רע זַא ,קפס ןָא ,ןלעפ םיא ןגעוו חועידי עקידרעטייוו

 ןרָאװעג זיא ןוא ףוס ןזיב דנוב םעד יירט ןבילבעג ןענייז סָאװ ,םירבח יד
 ,םישזער ןקידחצור ןשיטסינילַאטס ןופ טעטכינרַאּפ

 .ַא ,2

 על ע סָאי

 קַא רעד ןעװעג זיא רע ,"סנווייה יד עלעסָאי; םיא ןעמ טָאה ןפורעג

 ןוא רעקיטומ ַא רעבָא ,לרוחב רעקירָאי:17:16 ַא .ןוז רעקיצנייא סעקרעש

 ןענייי'ס ןליצ סנעמעוו ,דנוב ןיא דילגטימ ַא ןעוועג זיא רע .רעטסיירד
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 ענעדישרַאפ ןריפוצסיוא ןסירעג ךיז טָאה רע ןוא קיליײה םיא רַאפ ןעוועג

 ןעמ ןעק סנווייה יד עלעסָאי ףיוא זַא ,טסואוועג טָאה דנוב רעד .,ןבַאגפיוא

 ,ןזָאלרַאפ ךיז

 ןסַאג רעמָאדַאר יד ףיוא .1906-1905 ןרָאי יד ןיא ןעוועג זיא סָאד

 יד גיא ןפיוא טַאהעג ןוא גנונעדרָא יד טיהעג יײצילָאּפ ןוא ןקַאזָאק ןבָאה

 ךיוא ןבָאה ןרענָאיצולָאװער יד רעבָא .טָאטש ןיא גנוגעװַאב ערענָאיצולָאװער

 טָאה דנוב רעד ,יײצילָאּפ ןוא ןקַאזָאק יד ןופ דנעוװ-ןוא-רעק ןדעי ןטיהעג

 ןיא ןפורפיוא טזָאלעגסײרַא טָאה רע .עיצַארטסנָאמעד ַא ןפור וצ ןסָאלשַאב

 ןּפעלקרעדנַאנַאפ טפרַאדעג ןעמ טָאה ןפורפיוא עקיזָאד יד .שיליוּפ ןוא שידיי

 יד עלעסָאי -- ?ןוט סָאד לָאז רעװ ,טָאטש ןופ ןטױלּפ ןוא טנעוו יד ףיוא

 ,ךיז ףיוא עבַאגפיוא יד טמענ רע .רעטשרע רעד ּפָא ךיז טפור סנווייה

 ךיז טכיילש עלעסָאי .טנװָא רעקיטסברַאה ,רעליטש ַא ןעוועג זיא'ס

 ,לזדנעּפ ַא ןוא יילק לרעמע ןַא טָאה רע .ןפורפיוא יד טּפעלק ןוא טנעוו יד ייב

 םָאדַאר ץנַאג טעוװו ירפרעדניא .לענש ןוא קיטכיזרָאפ ,טקישעג טעברַא רע

 ןופ ץרַאה סָאד םיא ןיא טסקַאוװ'ס ..,ןסיוו ןלעװ עלַא ןוא טּפעלקַאב ןייז

 ,דיירפ
 ךיז ןוא טקרעמַאב רעבָא םיא טָאה ?קינשזַארטס ישרַאטס רעניילק, רעד

 יּפָא סע טעװ ָאװטסלַאשטַאנ ערעכעה יד ."לגיופ , םעד ןּפַאכ ןוטעג זָאל ַא

 ךָאנ ןגָאי ןָא ךיז טביוה רע ...ןענױלַאב רַאפרעד םיא טעװ יז ןוא ןצַאש

 "יילק רעד; ,םיא רע טּפַאכ טָא-טָא .רעקנילפ זיא עלעסָאי רעבָא ,ןעלעסָאי

 טפיול עלעסָאי .טנעה ענייז ןופ סױרַא רעדיוו רעבָא ךיז טסייר "לווייט רענ

 קילעטשרעטניה טביילב קינשזַארטס רעד .םיא ךָאנ -- קינשזַארטס רעד ןוא

 רעקנילפ ַא יװ טפיול לגניי סָאד :סָארדרַאפ רעד םיא ןיא טסקַאװ סע ןוא

 -- ?יָאטס; .גיוא ןופ ןרילרַאפ ןצנַאגניא דלַאב םיא טעװ רע ןוא שריה

 טּפַאכ ןייטש טשינ טביילב ןוא טשינ טגלָאפ עלעסָאי זַא ןוא ,רע טיידש

 ,..טסיש -- ןוא רעװלָאװער םעד סױרַא רע

 -טנװָא רעקיטסברַאה רעד ןיא טכליהעגּפָא ןבָאה ןסָאש-רעװלָאװער יד

 ןעמ, : המוהמ ַא ןרָאװעג דלַאב זיא'ס .סַאג רענילבול רעד ףיוא טייקליטש

 -עג ערעייז ןכַאמרַאפ ןעמונעג ןבָאה לעָאװ ןפיוא רעמערק ןוא *! טסיש

 ןענַאװנופ ,גנוטכיר רעד ןיא ןוטעג-גָארט ַא ךימ טָאה רעגיינ רעד .רעבלעוו

 ךיא בָאה סַאג רענילבול ןוא לעָאװ קע ןפיוא .טכליהעגּפָא ןבָאה ןסָאש יד
 יב ךיז ןעלמוט עכלעוו ,ןשטנעמ ךס ַא ןופ ףױלנעמַאזצ ַא ןעזרעד ןיוש

 רעיוט םוצ ןפָאלעגוצ ןיב ךיא .2 רעמונ סָאג רענילבול ,זיוה סלדיי םהרבא

 ןופ ,לטנַאמ ַא טימ טקעדעגוצ ,לרוחב ַא ןגיל דרע רעד ףיוא ןעזרעד ןוא
 ןבָאה ןבענרעד .טולב עשזלַאק ַא ןענורעגסױרַא זיא'ס ןכלעוו רעטנוא

 -גולפ ענעטָאשעצ ןוא לטשרעב סָאד ,לרעמע עניילק סָאד טרעגלַאװעג ךיז

 .תופוע ענעטכָאשעג יו ,ךעלטעלב

 ,טגערפעג ןשטנעמ ןבָאה --- ? סָאד זיא רעוו

 ןקָארשעצ ןוא רעצ טימ ןבָאה ,גנוגערפיוא ןופ ךיז רעסיוא ,ןשטנעמ ןוא
 -יילק רעד ..,.ןעמַאמ רעד ייוו ,דיחי-ןב ַא .סנווייה יד עלעסָאי :טרעפטנעעג
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 ,סעיצַאמַאלקָארּפ ןּפעלק םייב טּפַאכעג םיא טָאה קינשזַארטס ישרַאטס רענ
 -עגנײרַא ,רענייז בוטש רעד רַאפ ,רעהַא זיב שזַא טגָאירעד םיא רע טָאה
 ַא !םיוב ןגניי ַאזַא טקַאהעגרעטנוא ןוא ןליוק עכעלטע םיא ןיא ןסָאש
 !ןעוװעג טלַא טשינ רָאי ןצעביז ןייק ,ךָאנ לגניי

 ,טָאטש רעד רעביא ןגָארטעצ לענש-ץילב ךיז טָאה העידי עכעלקערש יד
 -ייז ,גנוטכיר ןופ דיישרעטנוא ןָא ,טפַאשרעטעברַא עצנַאג יד ןוא דנוב רעד

 ןריואוושעג טָאה דנוב רעד .ןרָאצ ןוא גָאטיײװ ןופ ןרָאװעג טזיורבעגפיוא ןענ
 -רַאפ לייוורעד זיא רעכלעוו ,קינשזַארטס ישרַאטס םעד ןיא ןעמענ וצ המקנ
 -עג רעד ןיא ךיז טלַאהַאב רע זַא ,טסואוועג טָאה'מ .סַאג רעד ןופ ןדנואווש

 טקעטשרַאפ ןציז טרָאד רע טעוװ גנַאל יו רעבָא .עינרעבוג רעד ןופ עדייב
 ףיא טָאהס .,ןעמוקכיורַא לָאמַא ןומ ךָאד טעװ רע ?ןטלַאהַאב ךיז ןוא

 ,לייטרוא-טיוט רערענָאיצולָאװער ַא טרַאװעג םיא

 -רַאּפ-רעטעברַא עלַא ןופ ץנערעפנָאק ַא ןפורעגנעמַאזוצ טָאה דנוב רעד
 היוול עוויטַארטסנַאמעד ַא ןריפוצכרוד ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס ןוא ןעייט
 עטיור ןגָארט וצ ןטָאברַאפ זיולב טָאה יײצילָאּפ יד .ןעגנוזָאל ןוא רענעפ טימ
 ןעגנוזָאל ןוא רענעפ עצרַאװש ןגָארטעג ןעמ טָאה עטיור טָאטשנָא ,רענעפ
 ,תויתוא ענעדלָאג טימ ןבירשעג

 סָאװ ,שרדמ"-תיב ןטלַא ןיא טגנערבעג ןעמ טָאה רעּפרעק סעלעסָאי
 -עג טָאה'מ ,ןשטנעמ-סקלָאפ ןוא רעטעברַא טימ טקַאּפעג לופ ןעוועג זיא
 רעצ טימ לופ ןעוועג ןענייז סָאװ ,סעדער ערענָאיצולָאװער עסייה ןטלַאה

 רַאצ ןופ טכַאמ עקידתוירזכַא יד טלייטרוארַאפ ןבָאה רענדער יד .,ןרָאצ ןוא
 "עג ןבָאה ןגיוא יד ןיא ,טרירעג ןעוועג זיא םלוע ױעד ,ןּפַארטַאס ענייז ןוא
 ,ןרערט טלקניפ

 רע רָאנ יו ,ןעמוקַאב ןיול ןייז טָאה קינשזַארטס ישרַאטס רעניילק רעד
 עקידנפָארטש יד טכיירגרעד םיא טָאה ,שינעטלעזַאב ןייז ןופ סױרַא זיא
 םעד טריפעגסיוא םיא ףיוא טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ טנַאה
 טָאה'מ זַא ,טסואוועג טָאטש עצנַאג יד ןיוש טָאה טנגרָאמוצ ,לייטרוא-טיוט
 ,םענעסָאשרעד ַא קינשזַארטס ישרַאטס םעניילק םעד ןענופעג

 רעּפָאּפ-קינלעיּפַאּפ ?לאיחי
0 

 ןועלעבערט עשַאי

 -רעד סעדָא ןיא סָאו רענדערס ףיוא זיא 1906 טסוגיױא ןט11 םעד

 -ערט עשַאי (עּפורג-ףמַאק) .ָא .ב ןשידנוב ןופ דילגטימ רעד ןרָאװעג טעגרה

 רעייז טימ ןלָאצַאב טזומעג ןבָאה עכלעוו ,יירד ןופ רענייא זיא רע .וועלעב

 ,קַאזָאק ןטעגרהרעד ַא רַאפ ןבעל גניי

 -לָאּפ ,לָארָאכ לטעטש ןיילק ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא וועלעבערט עשַאי

 -רַאפ ךיז טָאה עכלעוו ,רעטעברַא עשידיי יד ןופ גנוגעװַאב יד ..בוג רעוװַאט
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 עריא ןופ םענייא םיא ןיא ןענופעג ךיילג טָאה ,טנגעג ןייז ןיא ךיוא טײרּפש
 ליפ ,רעטעברַא רעטוג ַא ןוא רעסָאלש ַא ןעוועג זיא רע ,רעפלעהטימ עטסעב

 ןוא דנוב ןופ עּפורג רעקיטרָא רעד ןבעגּפָא רע טגעלפ טסנידרַאפ ןייז ןופ

 .עיצַאזינַאגרָא רעגושטנעמערק רעד טלעג ןקיש ךָאנ טגעלפ
 -רַא רעד טימ טקידירפַאב טשינ ךיז טָאה טשרוד רערענָאיצולָאװער ןייז

 ןיק ןעמוקעג רע זיא 1905 רעבָאטקָא בייהנָא ,לטעטש םעניילק ןיא טעב

 רעטעברַא עקיטרָאד עלַא ייב טבילַאב ןרָאװעג ךיילג זיא רע ואוו ,גושטנעמערק
 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע ,עיצולָאװער רעד טייקנבעגעגרעביא ןייז רַאפ
 יּפָא רע זיא גושטנעמערק ןיא .ץושטסבלעז רעד ןופ רעדילגטימ עטסקיטכיט

 יד ,גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא טריטסערַא םיא טָאה ןעמ .רעבמעצעד זיב ןעוועג
 רעבָא טָאה רע ,לטעטש ןייז ןיא טקישעגּפָא ּפַאטע ןטימ םיא טָאה ײצילָאּפ

 ,ןביילב טלָאװעג טשינ טרָאד ןיוש

 -רַאעג רע טָאה ָאד .פעדָא ןיא ןרָאפעגקעװַא רע זיא 1906 לירּפַא ןיא
 ,םירבח עקירעגנוה ןפלָאהעג ליפ ןוא טעב

 טָאה רע .טדערעג םיא טימ ךיא בָאה טיוט ןייז רַאפ יירד גָאט ַא טימ
 "ָאװער רעסיורג ַא ןיא ןייז טלָאװעג טָאה רע ,עשרַאװ ןיא ןרָאפ ןבילקעג ךיז
 ,ןבערטש ןוא ןבעל ןייז וצ ףוס ַא טכַאמעג טָאה ליוק ַא ,טָאטש רערענָאיצול

 רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא רע תעב ליוק רעשיקַאזָאק ַא ןופ ןלַאפעג זיא רע
 ,ץושטסבלעז רעד ןופ דילגטימ ַא יװ ךַאוװ

 הימחנ

0 

 שטיוורוה לאלצב-ךורב

 טַאהעג טרָאד טָאה רעזיל השמ דעטָאפ ןייז .ענליוו ןופ טמַאטשעג
 ןעוועג ןענייז -- רעטכעט 3 ןוא ןיז 2 -- רעדניק ענייז עלַא ,עלַאה-ריב ַא

 ,ןטסידנוב ןוא רעטעברַא

 רע .(רעכַאמ-עקשטנעהו רעשמעז א ןעוועג לאלצב ךורב זיא ךַאפ ןופ
 רעד ןיא קיטעט ןעוועג ןיוש זיא ןוא ןרענָאיּפ עשידנוב יד וצ טרעהעג טָאה
 .דנוב ןופ גנודנירג רעד רַאפ ךָאנ גנוגעווַאב

 ןירענָאיּפ ַא ,ןירעוט עשידנוב עטמירַאב ַא ןעוועג זיא היבצ רעטסעווש ןייז
 תורוד עז) עשרַאװ ןוא ענליוו ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ
 ןיטַאגעלעד ַא ןעוועג זיא החונמ רעטסעווש ןייז .(דנַאב רעטשרע ,ןטסידנוב

 רערעגניי ןייז .1901 רָאי ןיא דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט4 ןפיוא ענליוו ןופ
 "דעש ןיא קיטעט ןעוועג רעטעּפש זיא רעקינכעט-ןָאצ ַא -- לטָאמ רעדורב
 ןעגנַאהעגפיוא ךיז רע טָאה 1910 םורַא) טריטסערַא םיא טָאה'מ ואוו ,ץעל
 ,(עמרוט רעצעלדעש ןיא

 ןופ גנוגעוַאב רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא ןעוועג זיא ןיילַא לאלצב ךורב

 ,קַאטַא-ץרַאה ַא ןופ ןברָאטשעג רע זיא 1904 ץרעמ 25 םעד ,טעטש עכעלטע
 : גָאלָארקענ ַאזַא ןעוועג םיא ןגעוו זיא דנוב ןופ ןַאגרָא ןלַאגעלמוא ןיא
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 עגיר ןיא ןברָאטשעג גנולצולּפ זיא (ליטס רעטלַא) ץרעמ 12 םעד;

 ַא טָאה רענעברָאטשרַאפ רעד .טלַא רָאי 28 ,שטיוורוה ךורב רבח רעזנוא

 סלַא גנוגעװַאב רעזנוא ןיא לײטנָא ןַא ןעמונעג ,רָאי 10 ךרע ןַא ,טייצ עגנַאל

 .עגיר ןוא וועשטידרעב ,ענליוו ןיא סעיצַאזינַאגרָא ערעזנוא ןופ דילגטימ

 וצ טפַאשיירט ןוא טייקנבעגעגרעביא ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע

 ןוא טצעשעג םיא ןבָאה טניירפ ןוא םירבח עטנָאנ ענייז .'דנוב' רעזנוא

 רעשילַארָאמ ןיא ךיוה ןענַאטשעג זיא רעכלעװ ,שטנעמ ַא סלַא טבילעג

 ךורב ןיא טָאה טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעטסואװַאב-ןסַאלק רעד .טכיזניה
 ,(3 .מונ דנוב רעד) "רעפמעקטימ ןכעלצונ ַא ןריולרַאפ ןשטיוורוה

 -ילֲאּפ רעשימרוטש;רעסיורג ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה היוול ןייז

 ןענייז ור רעקיבייא ןייז וצ ןטײלגַאב םיא ןעמוקעג .עיצַארטסנָאמעד רעשיט

 ןרָאװעג זיא'ס ןוא ךס א ךָאנ ןענַאטשעגוצ ןענייז געוו ןפיוא ,ןשטנעמ 0

 ןופ סעטנעל עטר טימ ץנערק ןעמ טָאה ןגָארטעג ,היוול עסיורג רָאג ַא

 רעקידנרידוטש רעד ןיופ ןוא עיצַאזינַאגרָא .ד .ס רעשיסור רעד ןופ ,דנוב

 עדער יד ןקידנערַאפ טזָאלעג טשינ ײצילָאּפ יד טָאה ןימלע-תיב ןפיוא .טנגוי

 ,טכַאמ רעשירַאצ רעד ןגעק ןפורסיוא טרעהרעד ךיז ןבָאה'ס ,עטרבח ַא ןופ

 טימ טקַאהעג טָאה סָאװ ,ײצילָאּפ רעד טימ געלשעג ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס

 טרעפטנעעג ןבָאה רעטעברַא יד ,ןסָאשעג טָאה װַאטסירּפ ַא .ןדרעװש יד

 -רעווש טימ געלשעג קיטולב ַא ןרָאװעג זיא'ס ,סרעסעמ ןוא רענייטש טימ

 -ַאפ ךיז טלָאװעג טשינ טָאה םלוע רעד .םידדצ עדייב ןופ עטעדנואוורַאפ

 17 ןעמ טָאה ןטלַאהרַאפ ,עטריטסערַא לָאצ ַא ןגָאלשענּפָא ןוא ןײגרעדנַאנ

 טימ רעטסײמצילָאּפ רעד ןעמוקעגנָא זיא רעטעּפש העש ַא טימ .ןשטנעמ

 ןסַאג יד טקידײלעגּפָא ןוא רענלעז עטָאר ַא ןוא ײצילָאּפ-רעטייר
 : שטיװָאמַארבַא .ר טלייצרעד רעטעּפש טָאה טוט ןייז טימ תוכייש ןיא

 ןופ הריד רעװיטַאריּפסנָאק רעד ןיא) ןחנ ףיוא קידנטרַאװ ןוא קידנציז,

 -יצ ןטייווצ ןופ טרעהרעד ךיא בָאה ,(קסנימ ןיא טעטימָאק-לַארטנעצ ןשידנוב
 דלַאב ךיז בָאה ךיא יוװ ,ןוא .יורפ ַא טָאה טנייוועג .ןייוועג קרַאטש ַא רעמ
 ,שטיוורוה היבצ עטמירַאב טלָאמעד ןיוש יד ןעוועג סָאד זיא ,טסואוורעד

 ךיז טָאה סָאװ ,ןירעטעצרַא ןַא ,'דנוב' ןופ סעקרעוט עטשרע יד ןופ ענייא

 רעטקַארַאכ ריא ךרוד גניגעװַאב רעד ןופ ןעייר עטשרע יד ןיא טקורעגסױרַא
 םענעי ןיא דָארג סָאװ ,םעד בילוצ יז טָאה טנייוװעג ,טומ ריא ךרוד ןוא
 ןופ טיוט ןגעוו הרושב עקירעיורט יד ןבענעגרעביא חנ ריא טָאה טנעמָאמ
 -עיורט ןסעזעג ןענייז רימ ..,"עגיר ןיא ןברָאטשעג זיא סָאװ ,רעדורב ריא
 סָאװ ,שטנעמ רעד ןעוװעג טשינ זיא היבצ רעבָא ,עטכַארטרַאפ ןוא עקיר
 ךלַאב ךיז טָאה יז .ןליפעג עריא ןזייװַאב וצ ךעלטנפע ןביולרעד ךיז טעוו

 -רעסיוא זנוא וצ סױרַא זיא לוא ןגיוא יד טשיװעגּפָא ,טנעה יד ןיא ןעמונעג
 ןפָארטעג טשינ טלָאװ ךַאז ןייק יו ױזַא ,עקיאוד ַא ןוא עטלַאק ַא ךעל

 ,3 .ֿמֹונ דנוב רעד .,1956 קרָאיײוינ ,2231-228 .זז ,דנַאב רעטשרע ,ןטסידנוב תורוד : .ב

 : שטיװָאמַארבַא .ר .1962 קרָאירינ ,דנַאב רעטײװצ ,דנוב ןופ עטכישעג יד .1904 לירּפַא
 .1944 קרָאירינ ,13879 .זז ,דנַאב רעטשרע ,סעיצולָאװער יײװצ ןיא

 ח .ש י
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 שטיווָארָאטנַאק רימידאלוו

 טעברַאעג ,לוש-לטימ יד טקידנעעג ןטרָאד .קסנימ ןיא 1886 ןריובעג

 .דנוב ןופ טעטימָאק רעקסנימ ןיא
 -וטס רעד ןֹופ גנוריֿפנָא רעד ןיא ןעוועג 1905 ןופ עיצולָאװער רעד תעב

 ואוו ,טעטיזרעווינוא רעגרוברעטעּפ ןיא טפַאשנטנעד 0

 -רַאפ ןכָאנ .העּפשה עסיורג ַא טַאהעג טָאה רע
 -רעטעּפ ןיא ןבילבעג טעטיזרעווינוא םעד ןקידנע
 טָאה רע .טַאקָאװדַא סלַא טריציטקַארּפ ןוא גרוב

 ןופ ןרָאי יד ןיא וליפַא ןסירעגרעביא טשינ רעבָא

 ןרַאפ טעברַא עוויטקַא ןייז --- עיצקַאער רערעווש
 עשידנוב יד ןופ רענייא ןעוועג 1907 ןיא .דנוב
 רעדנעלסור רעד ןופ רָאטנעמַאזוצ ןפיוא ןטַאגעלעד

 -ּפָא זיא סָאוװ ,ײטרַאּפ-רעטעברַא .מעד .צָאס

 ןופ ןרָאי יד ןיא .ןָאדנַאל ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג

 ,ןטַאקָאװדַא עפורג א וצ טרעהעג רע טָאה עיצקַאער
 -ַאּפ ןקידײטרַאפ וצ עבַאגפיוא יד טַאהעג טָאה סָאװ
 -סערַא 1911 ןיא ןזיא ןיילא רע ,עטגלָאפרַאפ-שיטיל

 -ַארטסנַאמעד ַא טימ תוכייש ןיא ןרָאװעג טריט
 -יירש ןשיסור ןסיורג ןופ טיוט ןבילוצ ןטַאקָאװדַא ןופ גנוטערטסױרַא רעוויט
 ,יָאטסלָאט וועל רעב

 -ַארטנעצ רעד ןיא ןעוועג המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא
 ַאיקסיירוועי לַאנרושז ןשיסור ןשידנוב ןיא ןבירשעג .דנוב ןופ טעברַא רעל

 קירנעה ,(זייגוטראּפ) שטיװָאנַאװיא .טס ,יקסווַאלסַאז .ד טימ ןעמַאזוצ .יטסעיוו
 -רַאעג (?םיסקַאמ ,) יקסנַאװעלק ןועמש ןוא ווָאסערטָאּפ רעדנַאסקעלַא ,ךילרע

 רעד) "ןעיד, גנוטייצ רעשיטסילַאיצָאס רעשיאיײטרַאּפמוא רעד ןיא טעב
 .(גָאט

 ןופ ןתוחילש טריפעגסיוא (1917) עיצולָאװער רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 ןשידיי ןיא ייס ,גנוטיידַאב רעשיטילָאּפ רענײמעגלַא ןופ ייס דנוב ןופ .ק .צ

 ןשיסורלַא םוצ טעברַא-גנוטיירגוצ רעד ייב סרעדנוזַאב) ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג

 גנוליײטּפָא רעד ןופ רעריפנָא רעשיטקַאפ רעד ןעוועג .(רָאפנעמַאזוצ ןשידיי
 יד טימ ןעגנודניברַאפ יד טַאהעג טָאה סָאװ ,טעוװָאס רעדַארגָארטעּפ ןופ
 ןיא םזיטימעסיטנַא ןגעק ףמָאק םעד טריזינַאגרָא 1917 .דנַאל ןיא ןטעוװָאס
 ןריזינַאגרָא וצ עיסימָאק רעד ןיא דנוב םעד ןטערטרַאפ ןוא ץניוװָארּפ רעד
 ,רעייטשרָאפ עשידיי עטמיטשַאב ייווצ יד ןופ רענייא סלַא עטנַאוטיטסנָאק יד

 ןעלקיטרַא ענייז .עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא טעברַאעגטימ רדסכ ךיוא טָאה רע
 -עג עטפיטרַאפ ןוא ליטס ןקיטרַאנגײא ןַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה

 .ןעקנַאד

 -וװעסּפ םעד רעטנוא (שיסור) רעדיל לכיב ַא סנייז סיױרַא זיא 1915 ןיא

 רע טָאה שינערעקרעביא רעשיטסיװעשלָאב רעד ךָאנ .ווענַאק .וו ןופ םינָאד

217 



 טָאה רע .עיצולָאװער רעד ןיא ןדיי ןופ לײטנָא ןגעוו טעברַא ןַא טיירגעגוצ

 דוד טימ ןעמַאװצ .עיָאליב לַאנרושז ןיא ןטעברַא עכעלטע טכעלטנפערַאפ

 -ער-רַאורבעּפ רעד ןופ קינָארכ יד ךוב ַא טיירגעגוצ רע טָאה יקסוװַאלסַאז

 טייצ ַא ,1924 רָאי ןיא דַארגָארטעּפ ןיא סױרַא זיא סָאװ ,(1917) עיצולָאװ

 ,.סעדָא ןיא קיטעט ןעוועג רע זיא

 רעבָאטקֶָא 29 םעד דַארגָארטעּפ ןיא ןברָאטשעג זיא שטיוװָארָאטנַאק

3, 
 א .2

 ןַאמצנַאל רעזָאל

 ןעועג ןענייז רעדירב יד ןוא רעטָאפ רעד ךיוא .רעדיינש ַא ךַאפ ןופ

 ,ךַאפ ןבלעז ןופ

 ןטערטעגניירַא רע זיא ,רָאי 17 ןרָאװעג טלַא זיא רע ןעוו ,1903 רָאי ןיא

 "ער םעד ןיא .ףױרַא-גרַאב ןייג ןביױהעגנָא טָאה גנוגעװַאב יד .דנוב ןיא

 ןוא רעפמעק רעיירטעג ַא רע זיא 1907 -- 1904 דָאירעּפ ןרענָאיצולָאװ

 .ךַאז-רעטעברַא רעד רַאפ ןייז בירקמ ךיז טיירג דימת זיא

 ךעלטשער זיולב ןבילבעג ןענייז'ס ןעוו ,עיצקַאער ןופ ןרָאי יד ןָא ןעמוק'ס

 יב ,עיירטעג ךעלפייה יד ןשיװצ .גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןופ

 ,ךַאז ןָאזעס ןייק ןעוועג טשינ ןענייז ןלַאעדיא עשיטסילַאיצָאס יד ןעמעוו

 "ייו ןענייז ןבילבעג יװ ױזַא :רעמ ךָאנ .ןַאמצנַאל רעזָאל ןעוועג ךיוא זיא

 ןשידנוב ןסיורג ןיא .רעייטשוצ ןייז טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ רע טָאה ,קינ

 דילגטימ ַא זיא רע ,ןָאנבױא עמַאס ןיא סױרַא ךיז רע טקור ענליוו רטנעצ

 ענעדישרַאפ יד ןופ רעציזרָאפ רעד זיא רע ;דנוב ןופ טעטימָאק רענליוו ןופ

 -עד ןבָאה רעטעברַא עשידיי רענליוו סָאװ ,ןעגנולמַאזרַאפ עלענָאיסעּפָארּפ

 ,ןקיירטש-רעטעברַא ענעדישרַאפ ןופ רעריפ רעד זיא רע ; ןטלַאהעגּפָא טלָאמ

 ,סעצָארּפ-סילייב ןטימ תוכייש ןיא קיײרטש-טסעטָארּפ ןשיטילָאּפ ןופ ךיוא יו

 -נעצ רעד סָאװ ,ןעגנוטַארַאב ייר ַא ןיא ךיז רע טקילײטַאב קיטייצכיילג

 טָאה םיא ךרוד .ןטלַאהעגּפָא טייצ רענעי ןיא טָאה דנוב ןופ טעטימָאק-לַארט

 .ענליוו טימ גנודניברַאפ יד ןטלַאהעגנָא .ק .צ רעד

 טימ לֹופ ןעװעג זיא .,רָאטַאזינַאגרָא רעטנכייצעגסיוא ןַא ,ןַאמצנַאל

 ןוא ןעגנורעטש םוש ןייק רַאפ טלעטשענּפָא טשינ ךיז טָאה רע .וויטַאיציניא

 ץנערעפנָאק ַא ןטלַאהוצּפָא ויטַאיציניא יד ןעמוקעג זיא םיא ןופ .תונכס

 ץנערעפנָאק ַאזַא טריזינַאגרָא עקַאט טָאה רע ןוא רעטעברַא-רעדיינש יד ןופ

 .טעטש לָאצ ַא ןופ ןטַאגעלעד ןופ לייטנָא ןטימ

 ,נ .א רעכיבלמַאז ייווצ ענליוו ןיא ןבעגעגסױרַא דנוב דעד טָאה 1912 ןיא

 -צנַאל רַאפ ,רעטעברַא-דיײלקַאב יד ןופ םינינע יד טעמדיוועג ,רעדיינוע רעד

 ןייז רעטנוא ןוא ןעגנואימַאב ענייז קנַאדַא .קינײװ ןעוועג סע זיא ןענַאמ
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 -שדוח רעטריגַאדער-טוג ַא ןעניישרעד ןביוהעגנָא 1912 יַאמ ןיא טָאה החגשה
 7 ןײגוצסױרַא ןזיװַאב ןבָאה 1914 רַאורבעפ זיב .רעדיינש רעד לַאנרושז
 טָאה רע .רעבעגסױרַא-רָאטקַאדער סלַא טרירוגיפ טָאה ןַאמצנַאל ןוא ןרעמונ
 עכעלגעט עשידנוב ַא ןבעגוצסיורַא ןעגנואימַאב ןכַאמ ןבוהעגנָא טלָאמעד
 .ענליוו ןיא גנוטייצ

 זיא ןוא ןרָאװעג קנַארק רע זיא טייקיטעט רעטפַאהרעביפ רעד ןטימ ןיא
 28 ןעועג טלַא ןיא רע .עיצַארעּפָא ןַא ךָאנ ןברָאטשעג 1914 ינוי 30 םעד
 .רָאי

 -ַאב ךיז ןבָאה היול רעד ןיא ןוא םשור ַא טכַאמעג טָאה טױט ןייז
 טשינ ןזיװַאב טָאה היול עסיורג יד .ןשטנעמ טנזיוט 5 רעביא טקילײט
 רָאנ ,רעטעברַא יד ןשיווצ ןעוועג זיא ןַאמצנַאל רעזָאל רעלוּפָאּפ יו זיולב
 עסיורג ַאזַא ענליוו טָאה ןָא 1905 ןופ ,גנוגעװַאב רעד ןופ בעלפיוא םעד ךיוא
 ןופ ץנערק 14 ןרָאװעג טגײלעגקעװַא ןענייז ןורָא ןפיוא .ןעזעג טשינ היוול
 ןייא ,טריקסיפנָאק ייז ןופ 8 טָאה ײצילָאּפ יד ןוא סעיצַאזינַאגרָא"רעטעברַא יד
 טָאה'ס רע ,רעד טשינ טברַאטש סע, :טפירשפיוא יד טַאהעג טָאה ץנַארק
 .ש?ערעדנַא רַאפ טבעלעג

 -סופ ןוא רעטייר --- ײצילָאּפ ליפ ןופ טלגנירעגמורַא ןעוועג זיא היוול יד
 ,סעדער ןייק ןטלַאה טזָאלעג טשינ ײצילָאּפ יד טָאה םלוע-תיב ןפיוא .רעייג
 םיא טָאה'מ .טזָאלעגוצ טשינ םלוע םעד ןוא רבק םעד טמױצעגּפָא טָאה יז
 ןופ געט-עיצולָאװער יד ןיא ענעלַאפעג יד ןופ םירבק יד ייב ןעוועג רבוק
 -ייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ רענליוו יד ןבָאה 1919 ןיא .רָאי 1905 רעבָאטקָא
 ,םיא רַאפ ךיוא ןוא ענעלַאפעג יד רַאפ הבצמ ַא טלעטשעג ןענ

 םייצ רעזנוא : ָאקיװָאנ לאוי .גרוברעטעּפ 1914 ילוי 9 ,2 .מונ טײצ רעזנוא ; .ב
 ,קרָאי-וינ 1935 ,ענליװ .קרָאיײוינ 1963 ,1 .מונ

 .ה .ש
0 

 ווָארדנעוו דינָאעל

 ןיא טַאהעג טשינ טניירפ ערעדנַא ןייק ווָארדנעװ דינָאעל טָאה 1904 ןופ
 -עג ,לַאנָאיסעּפָארּפ רעשידנוב ַא ןעוועג רע זיא טייצ ַא .דנוב םעד ץוחַא ,ןבעל
 .קסנימ ןיא קיטעט ןעװעג רע זיא רעירפ .וועשטידרעב ןיא קיטעט ןעוו
 ןפיוא טַאגעלעד ַא ןעוועג 1906 ןיא .ןוסָא ןופ ןעמָאנ ןפיוא לַאגעלמוא טבעלעג
 .(גרעבמעל ןיא) דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט7

 -ָאװער רעדנעלסור רעטשרע רעד ךָאנ עיצקַאער רעד ןופ ןרָאי יד ןיא
 רע זיא טרָאד ךיוא .,גרוברעטעּפ ןיא לַאגעלמוא טבעלעג רע טָאה עיצול
 ןבלַאהטרעדנָא עטצעל יד ןיא .טעברַא רעשידנוב טימ ןעמונרַאפ ןעוועג
 םייב ויטקַא רָאג ןעװעג רע זיא המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד רַאפ רָאי
 ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,טייצ יד טַאלבנכָאװ עשידנוב סָאד ןבעגסױרַא ןפלעה
 רעד וליפַא ןוא רעריסַאק ,רַאטערקעס רעד ןעוועג זיא רע ,גרוברעטעּפ
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 "עג טָאה'מ סָאװ .טעברַא ןייק ןביולקסיוא טינ טגעלפ רע ,רָאטידעּפסקע

 טַאגעלעד ַא ןעוועג גרוברעטעּפ ןופ רע זיא 3 ןיא .ןוטעג רע טָאה ,טפרַאד

 "וצ .עװקסָאמ ןיא עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןופ רָאפנעמַאזוצ רעדנעלסור ןפיוא

 .טריטסערַא טרָאד םיא ןעמ טָאה ןטַאגעלעד עשידנוב עכעלטע ךָאנ טימ ןעמַאז

 -עגטימ רע טָאה ,עיצולָאװער יד ןכָארבעגסיױא 1917 ןיא זיא'ס ןעוו

 רעטנעצ רעד תעב .עמיטש-רעטיײברַא יד ןבעגסױרַא סָאד ןלעטשקעוװַא ןפלָאה

 רע טָאה ,גרוברעטעּפ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא עכלעוו ,דנוב ןופ ץנערעפנָאקו

 1917 רעמוז ףוס .ןריזינַאגרָא וצ רעסעב יז ידכ ,ןטעג ץלַא

 -קיצנַאװצ םוצ גנורעייפ עלַארטנעצ ַא ןרָאװעג טריזינַאגרָא קסנימ ןיא זיא

 ןעמוקעג זיא ןוא ןטעברַא עלַא ןפרָאװעג רע טָאה .דנוב ןופ ייליבוי ןקירָאי

 ןיא עלעטש עכעלטרָאװטנַארַאפ ַא ןעמונרַאפ טלָאמעד טָאה רע .,ןרָאפוצ

 סָאװרַאפ טגערפעג םיא טָאה רבח ַא ןעו .גרוברעטעּפ ןיא טמַא-גנורענרעד

 :טרעפטנעעג רע טָאה ,העיסנ ערעוש ןוא עטייוו ַאזַא טכַאמעג טָאה רע

 לָאז ךיא ןוא דנוב ןופ ייליבוי ןקירָאײקיצנַאװצ םעד טבעלרעד ,טסייה סָאװ;,

 7? ןייז טינ םיא ףיוא
3: 

 נא א

 ןופ ןברָאטשעג ווָארדנעװ (עילָאיל) דינָאעל זיא 1919 ץרעמ 17 םעד

 סגָאנַא ןַא ןבעגעגניירַא טָאה דנוב ןופ טעטימָאק רעגרוברעטעּפ רעד ,סופיט

 ַאיַאנרעװעס גנוטייצ רעגרוברעטעּפ רעלעיציפָא רעד ןיא היוול רעד ןגעוו

 -- ויטָאמ רעד .סנָאנַא םעד ןקורד ֹוצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה יז רעבָא ,ַאנומָאק

 ."סעקיװעשלָאב יד וצ ךעלטנייפ זיא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד,

 25 ןעגַארפ'סנעבעל .קסנימ ,1919 לירּפַא 8 ,רעקעװ רעד ; ןיװעל לעקנַאי ; .ב

 .עשרַאװ ,1919 לירּפַא
 ה .ש י
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 שטיווָאקציא רעטלַא

 קיטעט ןעוועג .דנוב ןיא ןיירַא 1902 ןיא רע זיא רָאי 16 ןופ רעטלע ןיא

 ןעוועג ןיוש רָאי 18 ןופ רוחב רעגניי ַא יװ .עיצַאזינַאגרָא רעשזדָאל רעד ןיא

 ַא .העּפשה ַא יז ןשיװצ טַאהעג ןוא רעטעברַא-רעדיינש יד ייב רעוט ַא

 רעד :טּפַאשביל טימ םיא ןעמ טָאה ןפורעג ,רעוװיטקַא רעייז ןוא רעקיאעפ

 "עג ,שיט ַא ףיוא קידנעייטש ,רע טָאה לגניי רעניילק ַא ,לרעטלַא רעניילק

 "עּפש זיא רע .ךַאפ ןייז ןופ רעטעברַא יד רַאפ סעדער עקידנעמַאלּפ ןטלַאה

 .דנוב ןופ טעטימָאק רעשזדָאל ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג רעט

 רעװעשרַאװ ןיא טצעזענניירַא ןוא טריטסערַא םיא ןעמ טָאה 1906 ןיא

 רָאי 8 ןעמוקַאב ןוא סעצָארּפ ןזיב רָאי 2 ןסעזעגּפָא זיא רע .לעדַאטיצ

 -רַאװ ןיא ןסעזענּפָא רע זיא לייטרוא םעד .דנוב םוצ ןרעהעג רַאפ עגרָאטַאק

 .סעמרוט ענשזרָאטַאק רעקסלאבָאט ןוא רעקסווָארדנַאסקעלַא ,רעוועש

 ןרעטלַא זיא ןעגנוסישעצ ןוא ןדרָאמטסבלעז ,ץימש ,ןקיירטש-רעגנוה
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 רָאי 6 ךָאנ .געוו-רעריטרַאמ ןייז ףיוא ןכַאמכרוד ןוא ןעז וצ ןעמוקעגסיוא

 ,דנַאלסיױא ןיא ןעמוק ןוא ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג םיא זיא עגרָאטַאק

 טָאה רע ואוו ,ץייוש רעד ןיא ןוא דנַאלשטיײד ןיא טבעלעג טָאה רע

 עשידנעלסיוא עשידנוב יד ןיא קיטעט ןעוועג ןוא רעדיינש א יו טעברַאעג

 טקריוװעג לַאטַאפ ןבָאה ,הסיפת ןיא טגנערברַאפ טָאה רע סָאװ ,ןרָאי יד .ןּפורג

 ,טכוזדניווש ןופ סעצָארּפ ַא ןביוהעגנָא םיא ייב ךיז טָאה'ס .טנוזעג ןייז ףיוא
 םעד ןברָאטשעג רָאי 29 ןופ רעטלע ןיא רע זיא ,טייצ ַא ךיז ןרעטַאמ ןכָאנ
 -עג טרימערק זיא רעּפױעק ןייז .(ץייווש) ךיריצ ןיא 1916 רעבמעטּפעס ןט6
 ,דנוב ןופ ןעמָאנ ןיא סעדער ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז היוול רעד ייב .ןרָאװ
 -רעדיינש ןופ ןייארַאפ ןופ ןוא ןּפורג עשיטסילַאיצָאס רעדנעלסור עלַא ןופ
 ,ץייוש רעד ןיא רעטעברַא

 .דַארגָארטעּפ 1917 ,25 .מונ עמיטשירעטײברַא יד ; י ,ס : .ב

 םוסחהס1סגפ 32/סגחעטמהזס אסאעז612 םעטגג תל 1} ס06818605, 1916 ז.

2861682. 

 ה .ש ?
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 ךעדניבנייא עקהשמ

 -עג -- ץעיסעלָאּפ ןיא ,טנגעג רענירבָאק ,עװָאנַאװיא ןופ טמַאטשעג

 ,רָאי 22 ןופ רעטלע ןיא עשרַאוװ ייב ,קצָאװטָא ןיא 1907 ינוי 20 םעד ןברָאטש

 עיצַאזינַאגרָא רעשידנוכ רעד ןופ רעריפ ַא ןוא רעדניבנייא ןַא ךַאפ ןופ

 -השמ .,1905 ןיא ןרָאוװעג ןפַאשעג טרָאד זיא עיצַאזינַאגרָא יד .עווָאנַאװיא ןיא

 -- ןרושָארב ןוא רעכיב 1200 ןופ קעטָאילביב ַא טַאהעג טָאה רעדניבנייא עק

 שיטַאמעטסיס ךיוא טָאה רע סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןבעגעגרעביא יז טָאה רע

 ןופ טלַאהניא רעד ןרָאװעג זיא גנוגעװַאב עשידנוב יד .טלעג טימ טציטשעג

 ,ןבעל ןייז

 -וצמוא ןטסָאמרַאפ ךיז ןבָאה לטעטש םעד ןופ סענַאגילוכ עשידיי יד

 -ידנוב יד ףיוא ןלַאפנָא טריפעגכרוד ןבָאה ייז .עיצַאזינַאגרָא יד ןעגנערב

 -רעמ ןעקהשמ ןוא טביורעצ יז ,קעטָאילביב יד ןלַאפַאב ףוסל ןוא רעוט עש

 םעד בילוצ .ןענעגרהרעד וצ טָארדעג םיא טָאה'מ .ןגָאלשעצ ךעלרעד

 -ייב .ןעמוקעגקירוצ רע זיא םישדח 5 ךָאנ טשרע .לטעטש ןופ קעװַא רע זיא

 טזומעג טָאה רע ןוא ןלַאפַאב רעדיוו םיא סענַאגילוכ עשידיי יד ןענייז טכַאנ

 ,ןפױלטנַא

 םירבח יד .טנוזעג ןייז ןבָארגעגרעטנוא ןבָאה ּפעלק עכעלרעדרעמ יד

 ,עקנַארק רַאפ טרָא-לייה ַא ,עשרַאװ ייב קצָאװטָא ןייק טקישעגקעווַא םיא ןבָאה
 -יא טָאה רע ,ןברָאטשעג טרָאד רע זיא םישדח 6 ךיז ןרעטַאמּפָא ןכָאנ

 ןבילבעג ןענייז סָאװ ,םימותי עניילק טימ הנמלא ןַא רעטומ ַא טזָאלעגרעב

 ,ןבעל םוצ ןעלטימ ןָא
 .ענליוװ ,1907 ילוי 9 ,390 .מונ גנוטייציסקלָאפ : .ב
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 רעווַאניװ לאכימ ןוא ןרהא

 םעד ןברָאטשעג -- 1890 לירּפַא 11 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא ןרהא

 ,עשרַאוו ןיא 1910 ילוי 7

 עגניי יד ןופ .ןרעטלע עכעלגעמרַאפ-טשינ ןופ ןוז א ןעוועג זיא רע

 ןעוועג ךַאפ ןופ .,הנויח ףיוא ןענידרַאפ ידכ ,ןטעברא טזומעג ןיוש ןָא ןרָאי

 .רעטלַאהכוב ַא

 לאכימ ןרהא

 גנוגעװַאב ערענָאיצולָאװער יד ןעוו ,טייצ ַא ןיא דנוב םוצ ןעמוקעג זיא רע

 ןשיווצ ןעוועג רע זיא ,קעװַא ןענייז ליפ ןעוו ,ּפָארַא גרַאב לענש ןעגנַאגעג זיא
 -ַאעדיא ןייז ןגעוו ןיוש טגָאז ןיילַא סָאד .ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,עקינייוז יד
 ןיא טעברַא רעשיטקַארּפ רעד ייב ןעז טנעקעג סע ןעמ טָאה טלוב רָאג .םזיל

 עצנַאג יד ןוא תוחוכ ענייז עלַא ןבעגעגקעװַא טָאה רע רעכלעוו ,גנוגעװַאב רעד

 ,טייצ עיירפ

 קיטעט ןעוועג רע זיא טייצ עטשרע יד ,1907 ןיא ןײרַא רע זיא דנוב ןיא

 -רַאפ ךיז טָאה רע .עלָא רַאפ טעטיזרעוונוא ןופ עיצקעס רעשידיי רעד ןיא
 רעשידי רעד ןופ םינינע עוויטַארטסינימדַא ןוא עשינכעט יד טימ ןעמונ

 סָאװ ,רעוט עפורג רעד ןיא ןעועג רע זיא 1909 גנילירפ ןיא .,עיצקעס

 .ךנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ יד ןעיובפיוא קירוצ ןטערטעגוצ זיא

 ןשידנוב רעװעשרַאװ ןיא דילגטימ ַא ןעוועג רע זיא 1910-1909 ןרָאי יד ןיא

 ,טעטימָאק

 -נוא ןטסידנוב יד ןשיווצ טנַאקַאב ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעװַאנױװ ןרהא
 רעכעלרע ןַא טימ שטנעמ רענעדײשַאב ַא ןעוועג זיא ,דלָאנרַא ןעמָאנ ןרעט

 ,טפַאשיירט ןייז טימ .עכעלכַאז ןוא עטושּפ ןעוועג ןענייז דייר ענייז ,רוטַאנ
 -סומ ַא יװ ןעניד טנעקעג רע טָאה טייקכעלטקניפ ןוא טײקיטפַאהנסיװעג
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 גנוגעװַאב עשידנוב יד .ןקָארשעג טשינ םיא טָאה רַאפעג םוש ןייק .רעט
 ןייז ףרַאד'מ רעכלעוו רַאפ ,ןבעל ןיא עטסכעה סָאד ןעוועג םיא רַאפ זיא
 ,ןייז וצ בירקמ ץלַא טיירג

 רעטעברַא עשידיי רעטרעדנוה ,סופיט-ןקעלפ ןופ ןברָאטשעג זיא רע
 ,ור רעקיבייא ןייז וצ טײלגַאב םיא ןבָאה

 רעטָאפ רעד .רעװַאניװ לזייר ןוא לאפר ןופ ןוז ַא ןעועג זיא ןרהא
 עיצַאדנופ ַא וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,זוה ַא ןופ רעטלַאװרַאפ ַא ןעוועג זיא
 ןשידיי ןופ םיבורק עטנָאנ ןעוועג ןענייז ייז ,הליהק רעװעשרַאװ רעד ייב
 םעד ,דנַאלסור ןיא ײטרַאּפ רעשיטעדַאק רעד ןופ רעריפ ןוא רעוט-ללכ
 ,רעװַאניװ םיסקַאמ טַאקָאװדַא רעגרוברעטעּפ

 א

 קיטעט ןעוװעג זיא ,רעטָאפ סנרהא ןופ רעדורב ַא ,רעװַאנױו לאכימ
 ןופ ןרָאי עטשרע יד ןופ עשרַאװ ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןיא
 ןבילבעג רע זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב .טרעדנוהרָאי ןקיטנייה
 ןעמונרַאפ רע טָאה םישזער ןשיטסיװעשלָאב םעד רעטנוא .,דנַאלסור ןיא
 שארב ,דנַאלסור-טעוװָאס ןיא ץיירק ןטיור ןופ רעציזרָאפ-עציוו ןופ טמַא םעד
 תוחילש ןיא .ױרפ עטשרע סיקרָאג םיסקַאמ ןענַאטשעג זיא'ס ןכלעוו ןופ
 םינינע ןקידיילרעד וצ דנַאלטיוא ןייק ןרָאפעג טפָא רע זיא ץיירק ןטױר ןופ
 ןייק ןעמוקעג זיא רע ןעװ ,לָאמ סעדעי .עטריטסערַא ןוא ענעגנַאפעג ןופ
 רעד ןופ עיצקַאדער יד ןכוזַאב וצ שינעפרעדַאב יד טַאהעג רע טָאה ,עשרַאוװ
 ,טניירפ עטלַא ענייז טימ ןעגנערברַאפ ןוא גנוטייצ-סקלָאפ רעשידנוב

 -ןילַאטס רעד טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא
 רעװקסָאמ עטמירַאב-קירעיױרט יד ןופ םענייא וצ טּפעלשעגוצ םיא םישזער
 טימ ןיא יורפ ןייז .עמרוט רָאי 25 ןעוועג זיא לייטרוא רעד .ןסעצָארּפ
 רעװעשרַאװ יד טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טגנערבעגמוא רעטעּפש רָאי עכעלטע
 ,סיצַאנ יד ךרוד ןדיי

 .עשרַאװ 1916 ,23 .מונ ןעגַארפיסנעבעל ;.ב

 סנאהעאח םַצנזחג אֵל 5) 006802ד2 1911, 4611684.

 .ה .ש י
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 עשרַאו השמ

 עג טשינ ןרָאי עגנַאל טָאה עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל עשידיי עגניי יד
 השמ -- רעמיורט:טימ ןוא רעיוב-טימ ריא ןופ םענייא ןסעגרַאפ טנעק
 -ידיי רעקידווענח רעטמירַאב רעטעּפש רעד -- םירבח-טנגוי ענייז .עשרַאװ
 -מָאק עשרַאװ השמ ןיפ רעקינייו טשינ רעד ןוא ױדנַאל עשיז טעָאּפ רעש
 גנַאל ןרָאי ןבָאה רעּפעט עילָאק רעשיגַארט ןוא רעשימרוטש ,רעטריצילּפ
 רעקינייו טשינ .טלוק-עשרַאװ השמ ןימ ַא סעּפע טעװעדָאהעג טעטעיּפ טימ
 ןיא ,טָאטש-םייה ןייז ןיא ןעמָאנ סעשרַאװ השמ ןעוועג זיא שירַאדנעגעל
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 "נוב רעד ןופ רעריפ ןוא רעדנירג סלַא טנעקעג םיא טָאה ןעמ ואוו ,קצָאלּפ
 ,1905 רָאי ןופ עיצולָאװער רעד רַאפ ןרָאי יד ןיא גנוגעװַאב רעשיד

 עכלעוו ,עילימַאפ-עשרַאװ רעצנַאג רעד ןיא ןעוועג זיא סעקיטעמוא סעּפע

 ןַא .דניק ַא ןעוועג ךָאנ זיא עשרַאו השמ ןעוו ,קצָאלּפ ןיא טצעזַאב ךיז טָאה

 דימת זיא טעמוא ןַא סעּפע ;דמלמ רעד ,עטַאט ןייז ןעוועג זיא רעקיטעמוא

 רעטעּפש זיא עכלעוו ,רעטסעװש רערעגניי ןייז ףיוא ןסָאגעגסיױא ןגעלעג
 .רעדניק עשידיי רַאפ לוש-גנוריגער ַא ןיא ןירערעל ַא קצָאלּפ ןיא ןעוועג
 -ַארט ןוא ףיט ַא .רעקיטעמוא ןַא : ןיילַא עשרַאו השמ ןעוועג זיא ַאזַא ןוא

 רענייא .ןשטנעמ ןדיימסיוא רע טגעלפ ,רעכעלקנערק ַא ,רעטכַארטרַאט שיג
 ;ןשינעטכַארט ןוא תומולח עמיטניא ענייז טימ ןגָארטמורַא ךיז רע טגעלפ ןײלַא

 יד ןעגנורדעגכרוד טשינ טָאה רענייק ,ןענַאטשרַאפ טשינ םיא טָאה רענייק
 םיא ןעמ טָאה ןפורעג .המשנ רעטריצילּפמָאק ןייז ןופ ןטניריבַאל ערעטצניפ
 ,?רעטעּפַאגרַאפ רעד, -- טײקטכַארטרַאפ ןייז בילוצ ---

 טָאה (טנגעג רענדָארג) לָאּפָאטנַא לטעטש ןיא 1887 רָאי ןיא ןריובעג
 עסיורג עטשרע ןייז .טנגוי ןוא טייהדניק ןייז טכַארברַאפ קצָאלּפ ןיא רע
 ךיז טָאה סָאװ ,עילַאװכ ערענָאיצולָאװער יד -- ןעװעג זיא גנואיירטשעצ
 ,דנַאלסור ןוא ןלױּפ ,עטיל ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא ןגָארט ןעמונעג

 ,ןרָאי עשלגניי ענייז ןיא טּפַאכרַאפ םיא טָאה גנוגעװַאב עשיטילָאּפ יד

 -עגרעביא ףיט קצָאלּפ טָאה טעטש עשילױוּפ ערעדנַא יו רעקינייו טשינ

 ,םזינויצ ןופ טּפַאכרַאפ טייצ עצרוק ַא .גנוגעװַאב ערענָאיצולָאװער יד טבעל

 עיצַאזינַאגרָא רעשידניב רעד ןופ רעריפ ַא ןרָאװעג ןכיגניא עשרַאו השמ זיא
 דנוב רעד יװ ,םעד ךָאנ רָאי עכעלטע ןענַאטשטנַא ָאד זיא עכלעוו ,קצָאלּפ ןיא

 ,דנַאלסור ןוא ןליוּפ ,עטיל ןיא ןעמוקעגפיוא זיא
 ,קצָאלּפ טָאטש רעד רעסיוא דנוב ןיא רעלוּפָאּפ ךיג טױעוװ עשרַאװ השמ

 ,ײטרַאּפ רעד ןופ טעברַא רעד ןיא ןײרַא ךיז רע טפרַאװ טעּפמיא ןצנַאג ןטימ
 "רוט יד ןיא ןסעזעג זיא רע --- סעמרוט ןייק ןטימעגסיוא טשינ ךיוא טָאה רע
 -ַאװכ ערענָאיצולָאװער יד רָאנ יו ,שילַאק ןוא עשרַאװ ,קצָאלּפ ןופ סעמ

 -רַאװ טָאה ,ןלַאפ ןופ ןעמָאטּפמיס עטשרע יד ןזײװסיױרַא ןעמונעג ןבָאה סעיל

 .עקירעמַא ןייק קעװַא רע זיא רָאי 19 ןופ רעטלע ןיא -- ןעוועג רקוע עש
 טעברַאעג רע טָאה טָא .טעקסַא ןַא יו טבעלעג רע טָאה עקירעמַא ןיא

 סָאד יװ ,עטייווצ סָאד רעמ) .טרעגנוהעגרעטנוא ןוא טעברַאעג טשינ טָא ןוא

 רע טָאה ,עקירעמַא ןיא טבעלעג טָאה רע סָאװ ,רָאי 6 יד רַאפ .(עטשרע
 "רַאפ-גנוטייצ ַא ,רעטעברַא-קירבַאפ ַא ןעוועג ,רעצעלּפ-סטעברַא 20 טַאהעג

 ,רעטכעוו-זיוה ַא ,רעטײרּפש

 -- רעביירש עשידי עכעלטע טימ טעדניײרּפַאב ןעוועג רע זיא ָאד

 ןעמַאזוצ .ערעדנַא ןוא ןיּפַאל .ב ,רידַאנ השמ ,רעּפעט ַאילָאק ,ױדנַאל עשיז

 סװָאכעשט ןָאטנַא שידיי ףיוא שיסור ןופ טצעזעגרעביא רעּפעט ַאילַאק טימ

 טימ ןעמַאזוצ .ןטרָאג-ןשרַאק רעד ,לגיופ-רעסַאוו רעד ,ַאינַאוװ לקנָא :סעמַארד

 ןוא שטנעמ םנופ ןבעל סָאד סװעײרדנַא דינָאעל טצעזעגרעביא --- ןיּפַאל .ב

 .ליטס ןשידיי םענייפ ַא טַאהעג טָאה רע .ַאירָאטקיױוװ סנוסמַאה טונק
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 רעטייוצ רעד ךשמב ןבירשעג טָאה עשרַאװ ןכלעוו ,ךוב-גָאט רעד

 ,טזיױו ,1912 רָאי ןופ םישדח 3 עטשרע יד ןיא ןוא 1911 רָאי ןופ טפלעה

 ךיז טָאה רע ןעוו ,ןטונימ םישדח עטצעל ענייז ןיא ןעוועג ךָאנ ןענייז'ס זַא

 "עג ךעלקריוו רעבָא ןענייז סָאד .ןברַאטש וצ טשינ ןוא ןבעל וצ טיירגעג

 -טנפערַאפ ,ךוב-גָאט סעשרַאװ השמ זיא ללכב .ןטנעמָאמ ענלצנייא רָאנ ןעוו

 ענעבעגעגרעביא ענייז ךרוד (המשנ ַא ןופ ןגעוו) 1912 ןיא םרָאפ-ךוב ןיא טכעל

 -עייהעגמוא טימ לופ ,קרָאי-וינ ןיא רעּפעט עילָאק ןוא ױדנַאל עשיז טניירפ

 ײּפ-טסבלעז טימ ,שינעקנערק רעטרעטיברַאפ ַא טימ ןוא ןשינעלפייווצ ער

 ,טױט םוצ ןעגנַאגעג שוריפב זיא רע ,גנולייטרוארַאפ-טסבלעז ןוא גנוקינ

 ןוא ךיא ןיב ךַאװש, :1911 טסוגױא ןט2 םעד עשרַאװ השמ טביירש טָא

 ,טעברַא טרַאװ רימ ףיוא :ןביולג ליוו ךיא רעבָא .קיטיונמוא זיא ןבעל ןיימ

 יִז לו ךיא .רוטלוק רעשידיי רעד רַאפ טעברַא --- רעבָא ,עצרַאװש-עתמא

 ןגָאז סָאװ ,תורוש ערעדנַא ןעמוק םעד ךָאנ רעבָא ,"ןבעל ריא ןיא ,ןוט

 ,טיוט ןָא

 -כעוו-טכַאנ ַא ןעוועג עשרַאװ השמ זיא ןבעל ןייז ןופ ןכָאװ עטצעל יד

 ןט22 ןופ טכַאנ רעד ןיא .ןעיוב ןיא ןטלַאהעג טָאה'מ סָאװ ,זוה ַא ןיא רעט

 -עגּפָארַא ךיז ןוא ןינב ןופ קָאטש ןטסכעה ןפיוא ףױרַא רע זיא 1912 לירּפַא

 .ןטיוט ַא רַאוטָארט ןפיוא ןגיל ןענופעג םיא טָאה'מ .ןפרָאװ

 (ץרַאוש סחנפ) קורק לאומש
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 דנַארבנעדליה רעב

 ןופ טמַאטשעג .עשרַאװ ןיא 1918 טסברַאה ןברָאטשעג -- 1887 ןריובעג

 -ָאס רעד וצ ןענַאטשעגוצ 1903 ןיא .החּפשמ רעכייר ןוא רעטנעגילעטניא ןַא

 ןיא ןרעטלע יד טימ טגנערברַאפ טייצ ערעגנעל ַא .גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצ

 ןוא עשרַאװ ןייק קיריצ ןעמוקעג 1905 ןיא .עקָארק ןיא טרידוטש ,דנַאלסיוא

 ַא תעב טריטסערַא םיא ןעמ טָאה רָאי ןבלעז ןיא .דנוב ןיא וויטקַא ןרָאװעג

 -נָאק ןופ רענלעז יד םיא ןבָאה לעדַאטיצ םוצ געוו ןפיוא .קײרטש-טסעטָארּפ

 וע טָאה ןטַאמעזַאק יד ןיא .סעבלָאק-ןסקיב יד טימ טּפַאלקעצ ךעלקערש יָא

 ךיז טָאה םעד ןופ .עגָאלדָאּפ רענרענייטש רעטלַאק רעד ףיוא ןגיל טזומעג

 ,טײקנַארק-ןעגנול ַא טלקיװטנַא םיא ייב

 טָאה רע .יירפ רעד ףיוא ןעוועג רעדיוו רע זיא טסעפינַאמ-רעבָאטקָא ןכָאנ

 ןוא ןַאמרעט השמ רעוט ןשידנוב ןופ טריפעגנָא ,זיירק-רידוטש ַא וצ טרעהעג
 ,רעטעברַא-רעדעל ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןיא קיטעט ןעוועג קיטייצכיילג

 .טעברַא עכעלטפירש יד טריפעג טָאה רע ואוו

 -ַאב יד ןענייז גנוגעווַאבכ רערענָאיצולָאװער רעד ןיא לײטנָא ןייז בילוצ

 ףוסל ןוא טפרַאשרַאפ ןרָאװעג החּפשמ רעכייר ןייז ןוא םיא ןשיװצ ןעגנואיצ
 ,טיונ ןוא רעגנוה ןופ ןבעל ַא ןביוהעגנָא םיא רַאפ ךיז טָאה'ס .ןסירעגרעביא
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 סיוא ךיז רע טנרעל ,הנויח ףיוא ןבָאה וצ ידכ .,תורצ ערעדנַא ןוא טייקנַארק
 רע .םוידוטש ןייז ףיוא טשינ רעבָא טיג רע ,רעקינכעט-ןָאצ ןופ ךַאפ סָאד
 ,טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ ןיא ,רערעהוצ רעיירפ ַא יו ,טנרעלעג טָאה

 -רעביא רע טָאה 1907 ןיא .רוטַארעטיל ןעוועג זיא סערעטניא-טּפיוה ןייז
 ילוטַאטלומ רעביירש ןשידנעלָאה ןופ ןעגנולייצרעד רָאּפ ַא שידיי ףיוא טצעזעג

 רעשידיי רעד ןיא קיטעט ךיוא טרעװו רע .ןַאמרעיײיה ןופ עמַארד-רעשיפ א ןוא
 גרוברעטעּפ) טייצ יד טַאלבנכָאװ ןשידנוב ןיא .טפַאשלעזעג רעשירַארעטיל

 ,רעדיל עכעלטע טכעלטנפערַאפ רע טָאה (4
 טדייל טּפָא .טעברַא ןייז ןיא םיא טרעטש ןוא םיא טרעטַאמ טײקנַארק ןייז

 עשיטסילַאיצָאס יד וצ טפַאשיירט ןוא ץלָאטש ןייז .רעגנוה ןטושּפ ןופ רע

 "רעגריב ,רעכייר ןייז טימ תורשּפ ףיוא ןייגנייא טשינ ױועבָא םיא ןזָאל ןעיידיא
 ,החּפשמ רעכעל

 עשידנוב סָאד ןעניישרעד ןביוהעגנָא עשרַאװ ןיא טָאה 1916 ןיא ןעוו
 יו ,רעטעברַאטימ ַא דנַארבעדליה טרָאד טרעוו ,ןעגַארפ-טנעבעל טַאלבנכָאװ

 "יא עכעלטע טקורדעג רע טָאה ,רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןופ רענעק רעטוג ַא

 -יירש עשיאעּפָאריײא עקינייא ןגעוו ןעלקיטרַא עשירַארעטיל ןוא ןעגנוצעזרעב
 יד ןופ ףירגַאב ַא ןכַאמ ךיז ןעמ ןעק ָאדערק ןשירַארעטיל ןייז ןגעוו ,רעב

 -רעוו לימע רעטכיד ןשיגלעב ןגעוו לקיטרַא ןַא סנייז ןיא תורוש עקידרעטייוו
 ליּפש ןקיברַאפליפ םעד ןיא ןבעלניײרַא ,ןפיטרַאפ ךיז זומ רעטכיד רעד, : ןרַאה

 ,ןקריוו ןוא ןוט ןכעלטפַאשלעזעג ןופ טלעוו יד זיא סָאד ןוא .ןבעל ןקימורַא ןופ

 "עד ,המשנ ןייז ןיא ,גיוא ןייז ןיא ךיז טלגיּפש סָאװ ,םורַא םיא טלגניר סָאװ

 ,ןבעל ןופ רעדליב ,רעדליב עשיטסילַאער ןייק טשינ ןרַאהרעװ טפַאש רעביר

 "וא ,רעטיירב ןופ קרעווטסנוק .ה .ד ,ןלָאבמיס-רעדליב ,םינמיס-רעדליב רָאנ

 םעד ךרוד-ןקוצ סָאװ ,ןשינעלגנַאר ןוא ןפמַאק עלַא; ..."גנוטײדַאב רעלַאסרעוװינ

 "רעטעברַא םעד םורַא ךיז ןגעװַאב ,טפַאשלעזעג רענרעדָאמ רעד ןופ םזינַאגרָא
 -ימע ליוו ןוא .טרָאװ ריא ןגָאז וצ ָאד טָאה עיזעָאּפ יד ךיוא; ...?םעלבָארּפ
 -נַאװש ןשינעעשעג עלַאיצָאס עזעידנַארג טימ ,רעקיאורמוא רעזנוא ןיא רעצ
 עכעלשטנעמ יד ףיוא ןבָאה גנוקריוו ַא רעטכיד סלַא טייצ-גנַאגרעביא רערעג

 ןיא ןביולג םעד ייז ןיא ןקעוו וצ ןייז דנַאטשמיא לכ-םדוק רע זומ ,תומשנ
 ,47 .מונ ,ןעגַארפ-סנעבעל) "טייהשטנעמ רעד ןופ גנואיירפַאב ןוא ףמואירט

 ,(אשרַאוו ,6

 יד ןיא, : ןבירשעג םיא ןגעוו טַאלבנכָאװ עשידנוב סָאד טָאה טוט ןייז ךָאנ
 לקיטרַא ןַא טימ לָאמ ןטשרע םוצ ןטערטעגסיױרַא רע זיא !ןעגַארפ-סנעבעלי'

 עטסנייפ ןוא עטסנעש יד ןופ ענייא ןעוועג זיא'ס ,טײצרָאי סעצרּפ ,ל .י וצ

 ייב רע טָאה רעטעּפש ,ןצרּפ ןגעוו ןרָאװעג ןבירשעגנָא ללכב ןענייז סָאװ ,ןכַאז
 עזָארּפ ןיא ןכַאז עכעלטע טצעזעגרעביא ,ןרָאהרעװ ,ָאברימ ןגעוו ןבירשעג זנוא
 ןבעגעג זנוא רע טָאה טיוט ןייז רַאפ ןכָאװ עכעלטע טימ טשרע ןוא ,םיריש ןוא
 -נייא דוד ןגעוו לקיטרַא-עיזנעצער םענייש ַא 'עמיטש רעזנוא' לַאנרושז ןרַאפ
 רע, . .."ןטּפירקסונַאמ ענעדישרַאפ ןבילבעג ךָאנ ןענייז טיוט ןייז ךָאנ ,ןרָאה
 רעשיטילָאּפ רעשיטקַארּפ ןייק ןייז טנָאקעג טשינ טָאה ןוא ןעוועג טשינ זיא
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 עסייה ַא טנערבעג טָאה ץרַאה ןייז ןופ שינעפיט רעד ןיא רעבָא .רעוט

 ןיא ןוא .'דנוב' םוצ טייקנבעגעגרעביא ןוא טפַאשיירט ענעטלעז ַא ,טפַאשביל

 ןשידיי םעד טנידעג רע טָאה בוטש רעמַאזנייא ,רעמירָא ןייז ןופ טייקליטש רעד
 טָאה רֶע .המשנ ןייז ןופ ןטפַאז עטסעב יד טימ ,ןפוא ןייז ףיוא רעטעברַא

 -טלעוו רעד ןופ תורצוא עקיטכיל יד ןבעל-רעטעברַא ןרעטצניפ םוצ ןגָארטעג
 -ַארעטיל יד ןופ רענעק רעפיט ַא ,המשנ עשירעלטסניק ענייש ַא ,רוטַארעטיל

 טרענעשרַאפ ןוא טרעכײרַאב רע טָאה ,טסיליטס רענייפ ַא ,ןטייקנייש עשיר
 ןוא טפַאשביל טימ טעוו רעטעברַא רעשידיי רעד ןוא .ןבעל-רעטעברַא סָאד

 ,45 .מונ ,ןעגַארפ-סנעבעל) "טניירפ םענעברַאָאטשרַאפ-ירפ םעד ןעקנעדעג קנַאד
8, 

 3 טקורדעגּפָא גנוטייצ-גָאט עשידנוב יד טָאה טײצרָאי רעטשרע רעד וצ
 -עדליה רעב? :םיא ןגעװ טגָאזעג ייברעד ןוא רעדיל ענעבילברַאפ ענייז ןופ
 ַא טנערבעג טָאה'ס טללעוװ ןיא ,תומשנ עמוטש יד וצ טרעהעג טָאה דנַארב

 עשירעטכיד עלעה א ןוא עטקירדרעטנוא עלַא וצ עביל ןופ רעקַאלפ רענייר
 -ּפָא ןופ ןסָאלפַײג זיא ץלַא ןיא ,טייקיטכערעג ןוא תמא ןרַאפ גנורעטסייגַאב

 ,1919 רעבָאטקיז 20 ,ןעגַארפ-סנעבעל) *עיזעָאּפ רעתמא ןופ לַאװק םענעטלַאהעג
 ,(אשרַאוו

 רע טָאה ,"תומשנ עמוטש; יד וצ טרעהעג טָאה דנַארבעדליה םגה ןוא
 ענייז ןופ סנייא זיא טָא .ףמַאק ןופ רעדיל ןעגניז טנעקעג ךיוא ןגעווטסעדנופ
 : רעדיל ענעבילברַאפ

 ,דיל יירפ ַא ,דיל ַא ןָאק ךיא

 -- .,ןעמַארג ,ןזרעפ ןָא דיל ַא

 --- ,טילג סָאװ דיל ַא ,טנערב סָאװ דיל ַא

 .ןעמַאלּפ עטיור ןופ דיל ַא

 ,טיירטש זיא דיל סָאד ,ףמַאק זיא דיל סָאד

 ,ןברַאפ עטיור ןופ דיל סָאד

 טיירג ןייז זומ ,סע טגניז סע רעוו ןוא

 ,ןברַאטש רעדָא ןגיז וצ

 ,טולב טימ דיל סָאד זיא טנכייצעג

 ,ןזיּפש טימ ןוא ןדרעוװש טימ

 ,טומ רעד זיא רענייז רָאטױא רעד

 ,ןזיר ןענייז רעביירש יד
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 יקסנַאלּפַאק לאומש

 םעד ןברָאטשעג -- (דנַאלסור-סייו) קסבעטיוו ןיא 1882 ןיא ןריובעג
 .(עניטנעגרַא) סערייא סָאנעוב ןיא 1965 רעבמעצעד 8

 רעמורפ ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד רע זיא ,ןרעטלע עמורפ ןופ דניק ַא
 לוש-סקלָאפ רענײמעגלַא רעקסבעטיוו רעד ןיא ןײרַא זיא רע .טייקשידיי

 םעדכָאנ .רָאיסנבעל 15 ענייז וצ טקידנעעג טָאה רע עכלעוו ,(שיסור ףיוא)

 ,לוש-ךַאפ ַא ןיא ןענרעל ךיז ןיירַא זיא רע ואוו ,קסניווד ןייק ןרָאפעג רע זיא
 ןיא ןטערטעגנײרַא קסניווד ןיא ןיא יקסנַאלּפַאק לאומש רעכעלטנגוי רעד

 .דנוב ןיא -- גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד

 -ַאב עשידנוב יד טָאה ,םישזער ןשירַאצ שיטסיטולָאסבַא םעד רעטנוא
 -וןלָאװער א ,טשידרערעטנוא ןַא ,עלַאגעלמוא ןַא רָאנ ןייז טנָאקעג גנוגעוו

 -טנגוי רעד זיא .ןייז טנָאקעג טשינ ירמגל רעדָא ,עטגלָאפרַאפ ַא ,ערענָאיצ
 ןופ גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןיא ,קסניווד ןיא יקסנַאלּפַאק רעכעל

 .רָאי 2 ףיוא הסיפת ןיא ןסָאלשרַאפ ןוא טריטסערַא ןרָאװעג ,דנוב

 רעכעלטנגוי רעד זיא הסיפת ןיא רָאי ייוצ עטשרע ענייז ןציזּפָא ןכָאנ
 ,קסבעטיוו ןייק קירוצ ןעמוקעג זיא ןוא יירפ רעד ףיוא סױרַא יקסנַאלּפַאק
 ףיוא טקוקלג טשינ ,טייקיטעט ערענָאיצולָאװער ןייז טיינַאב רע טָאה טרָאד
 ,הסיפת ןיא טרַאּפשרַאפ ןוא טריטסערַא רעדיוו םיא טָאה'מ .ןעגנוגלָאפרַאפ יד
 -סנבעל ןט22 ןייז ןיא זיא יקסנַאלּפַאק לאומש .1904 רָאי םעד זיב ױזַא

 ,קסלעגנַאכרַא ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ רָאי
 ןטסיו ,ןטייו ןיא ןביילב טנַאקעג יקסנַאלּפַאק לאומש טָאה יוװ רעבָא

 -עצ ןיוש טָאה עיצולָאװער רעד ןופ רעקַאלפ רעד ןעוו ,ןופצ ןטלַאק ןוא

 ,גנוקישרַאפ ןופ ןפָאלטנַא זיא יקסנַאלּפַאק לאומש ןוא ? דנַאל סָאד טמערַאוװ

 טָאה ָאד ,עשרָא ןיא ןעמוקעגנָא הטילּפ ןייז ןיא זיא יקסנַאלּפַאק .ש

 ַא ןגעק ןטערטוצסױרַא ךיז ןטיירגוצ ןיא עּפורג-ספמַאק ַא ןפָארטעג רע
 ךיז טָאה יקסנַאלּפַאק .,טיירגעג ןבָאה סעקינהאמצרַאװש יד סָאװ ,םָארגָאּפ

 ,םָארגָאּפ רעד ןכָארבעגסיױא זיא'ס .עּפורג-ספמַאק רעד ןיא ןסָאלשעגנָא דלַאב

 ישטשמָארנָאּפ יד ןגעק סױרַא זיא ?ץוש-טסבלעז; רעדָא ,עּפורג-ספמַאק יד
 -רַאפ ןוא ןעמוקעגמוא ןענייז'ס .ףמַאק ןקיטולב ַא וצ ןעמוקעג זיא'ס .סעק
 ןעוועג זיא יקסנַאלּפַאק .עפורג-ספמַאק רעד ןופ םירבח ןרָאװעג טעדנואוו

 ןופ קעװַא זיא ןוא טלייהעגסיוא ךיז טָאה רע .עטעד:ואוורַאפ קרַאטש יד ןופ
 .דנַאלסור

 ןביוהעגנָא רע טָאה ָאד .עניטנעגרַא ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא 1905 ףוס
 ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,ןבעל ןייז ןופ טינשּפָא םענייש ןוא ןסיורג ,םעיינ ַא

 ,רָאי 60 עלופ

 ןופ ףיולרַאפ ןיא עניטנעגרַא ןיא ןוטעג יקסנַאלּפַאק לאומש טָאה סָאװ

 ?ןבעל רָאי 60 ענייז

 ןעוועג ןטָאבעגנָא ןיא סע ןעמעוו ,רעטרעדנַאװעגנייא סָאװ-רָאנ ַא יו

 טָאה רענייא ואוו ,טעברַא בילוצ ןַאכ רעד ףיוא ןרָאפ וצ טעליב רעיירפ ַא
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 יד ןיא ןביורטניױו ןטערט וצ ַאסָאדנעמ ןייק ןרָאפעג רע זיא --- טלָאװעג
 ןיוו םעד טריװרעסנָאק ןעמ ןוא טכַאמ ןעמ ואוו ,(סַאגעדָאב) סרעלעק-ןייוו

 ואוו ,סערייא סָאנעוב ןיא ןעמוקעגקירוצ רע זיא ,טינש-ןביורטנייוו םעד ךָאנ

 טָאה רעטעּפש .סעדייבעג ףיוא -- רערעיומ סלַא ןטעברַא ןעגנַאגעג זיא רע

 ןופ ןסַאג יד ףיוא יײװמַארט ַא טריפעג ןוא ןַאמרָאטָאמ סלַא טעברַאעג רע

 ,סערייא סָאנעוב

 ןרָאװעג זיא רע ןוא טעברַא ערעדנַא ןַא ןכוז טזומעג רע טָאה רעטעּפש

 יד ןופ רענייא ןעוועג יקסנַאלּפַאק .ש זיא טייצ ַא .רעטלעטשעגנָאדָארויב ַא

 סעיצוטיטסניא עשידיי ןיא (רַאטערקעס רעשינכעט) עטלעטשעגנָא עטשרע

 טָאה לָאטיּפש רעד יװ דלַאב לָאטיּפש ןשידיי ןופ רָאטַארטסינימדַא ךיוא ןוא

 רעפַאש ןוא רָאטַאיציניא ןייז ןופ טפַאשרעריפנָא רעד רעטנוא טנפעעג ךיז

 ,יקסניטָאבַאשז .א .רד
 ענעלַאטעמ ןופ טנַאקירבַאפ ןעוועג טייצ ַא ךיוא זיא יקסנַאלּפַאק לאומש

 -בוב יײב טעברַא רעד וצ טרעקעגמוא ךיז וויטיניפעד םעד ךָאנ ןוא ןטעב
 ,עירעטלַאה

 רעטלַא ןייז ןופ רעהַא ןעמוק לָאז'ס זַא ,טגרָאזעג טָאה יקסנַאלּפַאק לאומש

 ןרעטלע טנייז ,רעדירב ןוא רעטסעוװש ענייז ןעמוק ןלָאז'ס ןוא הלכ ןייז םייה
 ,טלצרָאװעגניײא עניטנעגרַא ןיא ךיז ןבָאה ייז .םיבורק ענייז ןופ ךָאנ ןוא
 .עילימַאפ עקידריװ ןוא עסיורג ַא טרימרָאפ ןוא ןסקַאװעצ ךיז

 -עט רעכעלטפַאשלעזעג ןופ טיבעג ןפיוא ךיוא זיא יקסנַאלּפַאק לאומש

 רענָאיּפ ַא ןעװעג זיא רע .טנעה עטגיילרַאפ טימ ןסעזעג טשינ טייקיט

 -סקלָאפ ןוא רעוויסערגָארּפ ,רעשידיי ,רעכעלטלעוו רעד ןופ ןַארעטעװ ןוא

 סטוג ןוא בָאה ןלערוטלוק ןוא ןלַאיצָאס ריא ןופ ןוא טפַאשלעזעג רעכעלמיט

 רעדנירגטימ ןוא רעפַאשטימ רעד זיא רע ,קילבוּפער רעניטנעגרַא רעד ןיא

 -שידיי יד ןופ ךיוא ױזַא ,דנַאל ןיא גנוגעוװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ

 ןעוועג קידנעטש טסטייג ןיא ןענייז סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא-רוטלוק עכעלטלעוו

 -יטנעגרַא רענײמעגלַא רעד טימ שירַאדילָאס קידנעטשלופ ןוא עשיטסידנוב

 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא ןוא רעשיטסילַאיצָאס רענ

 גנודנירג רעד ןיא טקילײטַאב ךיז יקסנַאלּפַאק .ש טָאה ןיז םעד ןיא

 -רַא ןיא עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא רעשיטַאױקָאמעד-לָאיצָאס רעשידיי רעד ןופ
 םעד סערייא סָאנעוב ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא'ס גנודנירג סעמעוו ,עניטנעג
 ,1907 רָאי ןופ רַאונַאי ןט0

 ןיא רעביירש עשידיי עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא יקסנַאלּפַאק

 ןשיטסילַאיצָאס-שידיי ןיא ןבירשעג ןבָאה סָאװ ,ערעדנַא עלַא יו ,עניטנעגרַא

 -עפָארּפ ןייק ןעוועג טשינ רע זיא ,(1920 -- 1908) דרַאגנַאװַא רעד לַאנרושז

 טָאה רע .ןביירש בילוצ ןבירשעג טשינ טָאה רע ןוא רעביירש רעלענָאיס

 ,ןוטעג סע טָאה רע ןוא שינעפרעדַאב עלַאיצַאס ַא ןליפרעד וצ ןוטעג סָאד

 .ןרענַאשז ןוא ןעמרָאפ ענעדישרַאפ ןיא ,ביײהנָא ןיא
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 ;דיל ַא טימ ךרַאגנַאוַא רעד רעמונ ןטשרע ןיא ןָא רע טבייה טָא
 ןעמוקעג רעהַא טניירפ ןיימ טסיב,
 ?ןדירפוצ טציא וטסיב יצ ,גָאז
 ןעמולב עניױע יד ָאד ןעמ טזָאל
 "?ןדירפ ןיא ןוא קיאור ןסקַאװ

 :רעדָא

 ,טיונ ןופ ןבירטעג ,טגרָאזרַאפ קידנעטשג
 .רעוזע ןטעברַא וצ קירבַאפ ןיא טספיול
 ,טױרב עלעקיטש סָאד ןענידרַאפ וצ טסכזז

 *? רעמ ךָאנ וטספרַאד סָאװ ,ןייז לָאז טעברַא
 טביירש --- יקסנא ,ק : טצריקרַאפ רעדָא ןעמָאנ ןלופ ןטימ --- יקסנַאלּפַאק

 טפמעקעג רע טָאה רעדעפ ןייז טימ .ןעלקיטרַא ןוא ןרַאטנעמָאק עשיטילָאּפ
 רעשידיי רעד ףיוא ןוא ללכב עניטנעגרַא ןיא ןעגנוניישרעד עטכעלש יד ןגעק
 ,טרפב סַאג

 -עברַא ןוא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןעוועג זיא'ס
 טמערוטשעג סעכ טימ טָאה סע רעכלעוו ןגעוו ,דנַאל ןיא גנוגעווַאב רעט
 סָאד ןענייז ,טכַאמ רעד ייב ןעוועג זיא סָאװ ,עיצקַאער עשיטסילַאטיּפַאק יד
 -רעטעברַא ןוא רעשיטסילַאיצָאס רעגנוי רעד רַאפ ןטייצ עשיאָארעה ןעוועג
 ,תוטיחש ןוא ןעמָארגָאּפ ,ןעגנוגלָאפרַאפ טימ ןטייצ ערעווש ןוא גנוגעווַאב

 ןרָאי ענעי ןיא טָאה סָאװ ,שיסור ףיוא ןבירשעג ךיוא טָאה יקסנַאלּפַאק
 "ןטשרעביוא; םעד ןיא ָאד טבעלעג ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רעביא זיב
 ןבעל רעניטנעגרַא) "ןזישז ַאיַאקסויטנעגרַאא .ןדיי עשיסור יד ןופ טכיש
 ןענישרעד ָאד ןענייז סָאװ ,רעטעלב עשיסור יד ןופ סנייא ןעוועג זיא
 -שידיי ןטנַאקַאב םעד ןופ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא ?ןזישז ַאיַאקסניטנעגרַאק
 טַאלב סָאד טָאה יקסנַאלּפַאק ןוא יקסניטָאבַאשז .א .רד רעוט ןכעלטפַאשלעזעג

 ,טריגַאדער ןוא טליפעגסיוא טעמכ

 ךיז ָאד ךיוא םיא ןופ יקסנַאלּפַאק טָאה ,טסערַא ןשיטילָאּפ ךייש סָאװ
 ןייק טשינ ,טסערַא רעטסנרע ןייק ןעוועג טשינ זיא סע .טיירדעגסיוא טשינ

 -לֵא רעד ןיא .ןעוועג זיא רֹע רעבָא ,רעקידנרעיוד ןייק טשינ ןוא רערעווש
 יקסנַאלּפַאק לאומש זיא דנַאל ןופ גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס רעניימעג

 -ילטנעצ ןופ ךשמ ןיא ןוא טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא ןופ ףיולרַאפ ןיא ןעוועג
 ןופ רעוט רעוויטַאטנעזערּפער ןוא רעוװיטקַא ןַא -- טוט ןזיב --- ןרָאי רעק
 ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיטַארקָאמעד רעד

 יקסנַאלּפַאק לאומש זיא ,רעטפאהנסיוועג ַא ,רעכעלרע ןַא ,רענעדײשַאב ַא
 ןייזטסואווַאב ןלופ ןטימ רָאי 823 ןופ רעטלע רעפיט ןיא זיב ןבעל ןייז ךרודַא
 רעטכעט ענייז טנַאמרעד טָאה רע ןעוו ,טנעמָאמ ןלַאטַאפ ןזיב תוירחא ןוא
 -ייא סָאנעוב ןיא רעטנעצ ןשיטסילַאיצָאס ןט7 ןופ לסילש םעד ןבעגוצרעביא

 .רעריסַאק סלַא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,סער

 טָאה עיצַאזינַאגרָא עשידנוב רעסערייא סָאנעוב יד ןעוו ,רָאי סעדעי
 ,גנורעייפ רעד וצ ןעמוקעג יקסנַאלּפַאק זיא ,דנוב ןופ ייליבוי םעד טרעייפעג
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 ןרָאװעג טרעייפעג זיא'ס ןעוו ,טיוט ןייז רַאפ שדוח ַא ,1965 רעבמעוװָאנ ןיא
 רעדיוו יקסנַאלּפַאק .ש ךעלנייוועג יו זיא ,דנוב ןופ ייליבוי רעקירָאי-68 רעד

 רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב רעטצעל סיקסנַאלּפַאק ןעוועג זיא סָאד .ןעמוקעג

 טימ ןעגנַאגעגנײרַא זיא רע ןעייר סנעמעוו ןיא ,ךנוב ןופ גנורעייפ רעכעלרעי
 -נוב רעד טָא ףיוא .ןרָאװעג טעדנירגעג זיא דנוב רעד ןעוו ,קירוצ רָאי 8
 טָאה רע תעב עדער עטצעל ןייז ןטלַאהעג רע טָאה גנולמַאזרַאפ רעשיד

 רעכלעוו ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ רעייטשרָאפ םעד טלעטשעגרָאפ

 .דנוב םעד ןסירגַאב ןעמוקעג זיא

 דלַאוװ עיניפ

0 

 ַאוד ?ארשי

 ןברָאטשעג -- ןלױוּפ-שיסור ,ץעלדעש ןיא 1889 ילוי ןט20 םעד ןריובעג
 ,קרָאי-וינ ןיא 1921 רַאורבעפ ןט25 םעד

 סָאד ןעוועג זיא לארשי ןוא רעדניק 16 טַאהעג טָאה הדוהי רעטָאפ ןייז

 רעשידיסח ַא ןוא רעקורד ַא ,הכאלמ-לעב ַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .עט3

 -ער ַא ןעמוקַאב טָאה לארשי .דיי

 גנואיצרעד עלענָאיצידַארט-זעיגיל

 -רַאפ ךיז ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא ןוא
 ךרוד ןסיו ךעלטלעװ טּפַאש
 ,גנודליבטסבלעז

 10 ןעוועג טלַא זיא לארשי ןעוו

 ,עשרַאװ ןייק רעבירַא רע זיא ,רָאי
 ארמג טנרעלעג רע טָאה רָאי 14 זיב

 עיינ סָאד ,לביטש-םידיסח ַא ןיא

 ךיוא טָאה ןבעל עשידיי עכעלטלעוו
 ,לגניי-ארמג ןפיוא העּפשה ַא טַאהעג

 וצ ןענַאטשעגוצ רע זיא 1904 ןיא
 יד ןיא .גנוגעווַאב רעשידנוב רעד

 "עג רע זיא געט ערענָאיצולָאװער

 רע ןוא ןדַאקירַאב יד ףיוא ןעוו
 .יירעסיש רעד תעב ןדנואוו ייווצ ןעמוקַאב טלָאמעד טָאה

 טָאה'ס ואוו ,דנַאלגנע ןיק קעװַא לארשי זיא עיצולָאװער רעד ךָאנ

 ,עשרַאװ ןייק קירוצ ןגיוצעג רעבָא טָאה םיא .,רעדורב ַא סנייז טבעלעג
 ןרָאי ערעווש יד ןעמוקעגנָא ןענייז'ס .ןעמוקעגקירוצ דלַאב זיא רע ןיהואוו
 רעד ןופ ןעייר יד ןרָאװעג רערעטיש ןענייז'ס ןעוו ,טלָאמעד .עיצקַאער ןופ
 טײקוװיטקַא רעמ ךָאנ ןזיװעגסױרַא אוד לארשי טָאה ,גנוגעװַאב-רעטעברַא

 רע טָאה רעוט ענעבילברַאפ לָאצ רעניילק רעד ןשיוװצ .טפַאשיירטעג ןוא

 .ןָאנבױא ןפיוא טקורעגסױרַא ךיז
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 ףיוא טפעשעג ַא ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג רע זיא ,רעטלעטשעגנָא ןַא יו

 -רָא ןוא עיצַאטיגַא רעד ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיז טָאה רע ,סעקװעלַאנ יד

 .ןכַאפ ערעדנַא ןיא ךיוא יו עטלעטשעגנָא-סלדנַאה יד ןשיװצ טעברַא-ריזינַאג

 ,קיירטש-רעקעב םענײמעגלַא ןַא ןופ גנוריפנָא רעד ןיא ןעוועג זיא רע

 ןופ ץנערעפנָאק עט8 יד ןעמוקעגרָאפ גרעבמעל ןיא זיא 1910 רָאי ןיא

 ַאוד ןוא ןטַאגעלעד ייווצ טקישעג טָאה עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ יד .דנוב

 ןרעטנוא טרירוגיפ רע טָאה ץנערעפנָאק רעד ףיוא) ייז ןופ רענייא ןעוועג זיא

 דוד ןעוועג זיא טַאגעלעד רעװעשרַאװ רעטייוצ רעד .דרַאוודע םינָאדװעסּפ

 ,(רעיימ

 טָאה'מ .רעטילימ ןיא ןעמונעגוצ םיא ןעמ טָאה ץנערעפנָאק רעד ךָאנ

 ,ַאגולַאק ןיא קלוּפ-עירעליטרַא ןַא ןיא ןעניד טקישעג םיא

 ןרָאװעג זיא רע ואוו ,עקירעמַא ןייק טרירגימע ַאוד טָאה 1912 ןיא

 ַא ןופ רָאטקַאדער ןרָאװעג רע זיא רעהַא ןעמוק ןכָאנ דלַאב .רעביירש ַא

 ָאגַאקיש ןיא רעבירַא רע זיא טרָאד ןופ .ירוזימ ,סיאול .טס ןיא טַאלבנכָאװ

 רָאטקַאדער רעד ןעװעג זיא רע .רעירוק ןיא רעטעברַאטימ ַא ןרָאװעג ןוא

 .ןענָאטעילעפ טקורדעג ןוא סעיינ-רעטעברַא ןופ

 רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעג ַאוד זיא המחלמ-טלעו רעטשרע רעד תעב

 רע ואוו ,ךיירקנַארפ ןייק ןרָאװעג טקישעג זיא רע .ײמרַא רענַאקירעמַא
 ַא טכַאמעגכרוד ךיוא ןוא ןטכַאלש-טנָארפ לָאצ ַא ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה
 ,יירעילפ-טפול ןופ סרוק ןשירעטילימ

 טָאה רע .ָאגַאקיש ןייק ןעמוקעגקירוצ ַאוד לארשי זיא המחלמ רעד ךָאנ
 -יינש-רענעמ ןופ ןייארַאפ .פָארּפ) ןָאיני-דעטײמַאגלַאמַא רעד ןיא טעברַאעג

 ,טירזעטרָאפ טַאלבנכָאװ ןופ טייז רעגַאקיש עקידנעטש יד טריפעג ןוא (רעד
 "ער ַא ןרָאװעג רע זיא קיטייצכיילג .,ןָאיני-דעטיײמַאגלַאמַא רעד ןופ ןַאגרָא

 זיא ןוא סטרעוורָאפ ןופ גנוליײטּפָא רעגַאקיש רעד ןיא רעטעברַאטימ-עיצקַאד
 ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא קיטעט ןעוועג

 -רעד ןבירשעג ךיוא ַאוד לארשי טָאה טעברַא רעשיטסילַאנרושז ץוחַא

 רעד טָאה 1921 בײהנָא .עסערּפ רעד ןיא טכעלטנפערַאפ ייז ןוא ןעגנולייצ

 טמיטשַאב םיא ןכיגניא ןוא קרָאי-וינ ןייק ןעמונעגרעבירַא םיא סטרעזורָאּפ

 ,(רָאטידע-יטיס) רָאטקַאדער-סעיינ ןרַאפ

 -יילק ַא ךָאנ .ןרָאװעג קנַארק גנולצולּפ רע זיא םורַא ןכָאװ רָאּפ ַא ןיא
 ,ןברָאטשעג זיא ןוא גנוטפיגרַאפ-טולב ַא ןעמוקַאב רע טָאה עיצַארעּפָא רענ
 רעד ןבירשעג טָאה'ס יוװ ,לייוו ,גנושַארעביא ןַא יו ןעמוקעג זיא טוט ןייז
 עיגרענע טימ לופ ןוא "גניי ןוא קרַאטש .,ןייש; ןעוועג זיא רע ,סטרעוורָאפ
 טבעלעג טָאה'ס ואוו ,ָאגַאקיש ןיא הרובק וצ ןעמוקעג זיא רע .ןבעל ןוא
 ,רעדורב ַא סנייז

 ךוב ַא ָאגַאקיש ןיא ןבעגעגסױרַא טניירפ ענייז ןבָאה טיוט ןייז ךָאנ

 זיא ,ןושרג ,רעדירב ענייז ןופ רענייא) ןטפירש ענעבילקעג ענייז ןופ (.זז 64)
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 ,רעוט רעשיטסיגומָאק רעטעּפש ןוא רעשיטסינויצ-ילעופ רעטנַאקַאב ַא ןעוועג

 .ןעגָאב .ד םינָאדװעסּפ ןרעטנוא ןבירשעג טָאה רעכלעוו

 "ןינ 1921 ץרעמ 4 ,סטרעװרָאפ .קרָאיוינ 1921 רַאורבעפ 28 7 ,סטרעװרָאפ ;.ב

 י/שרַאװ 1922 חולירעטעברַא .אשרַאװ ,1921 לירּפַא 8 ןרעטשנעגרָאמ :.ׁש .װ .קרָאי

 לארשי ,8 קרָאירינ ,דנאב רעטיײיװצ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל

 .1921 ָאגַאקיש ,ןטפירש ענעבילקעג :ַאוד
 ה .ש ײ

 ןיקצעלק סירָאב

 ,שטשידָארָאה ןיא 1875 יַאמ ןט5 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא ןיקצעלק .ב

 סוחי ריא טריפ סָאװ החּפשמ ַא ןיא ,(דנַאלסור-סייו) טנגעג רעקדערַאװַאנ

 רעטָאפ ןייז ךיוא .םינבר תורוד ןעצ ןופ טייק ַא רעביא בהז ירוט םעד ןופ

 ףיױוא הכימס טַאהעג טָאה ןרהא

 רע טָאה ןעמונרַאפ רעבָא ,תונבר

 רָאי ןעצ וצ ,לדנַאה-דלַאװ טימ ךיז

 ךיז ןרעטלע יד טימ ןיקצעלק טָאה

 ַא ןעמוקַאב .ענליוו ןיא טצעזַאב

 גנואיצרעד עלענָאיצידַארט עשידיי

 ירּפ ייב גנודליב ענײמעגלַא ןוא

 "וצ טייהרעגניי .סרערעל עטַאװ

 יד ןיא ןיירַא קַאװטיל .א טימ ןעמאז

 ךעלזיירק-רעטעברַא עשידיי עטשרע

 יד ןופ רענייא ןעוועג ,ענליוו ןיא

 ינָאגרַאשז, .ג .א יד ןופ רעדנירג

 "וג ןטײרּפשרַאפ וצ *"ןטעטימָאק עש

 "רַא עשידיי ןשיווצ רוטַארעטיל עט

 יָאֹּפ ןבעגסױַא ןוא ץניװָארּפ רעד ןיא ןקעטָאילביב עשידיי ןדנירג ,רעטעב

 .שידיי ןיא רעכיב עשיטסירטעלעב ןוא עכעלטפַאשנסיװ-רעלופ

 רעד ןופ רעקיטקַארּפ ןוא ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע

 "רעטעברַא עשידיי עטשרע יד ןופ גנוטיײרּפשרַאפ ןוא יירעגעלרַאפ רעלַאגעל

 ,קינלעסאג םהרבא ןופ גנולדנַאהכוב עשידנוב יד טריזינַאגרָא ,סעבַאגסיוא

 רעווש רעייז ןרָאי ענעי זיא סָאװ ,עיסעצנָאק עקיטרַאפ ַא וצרעד קידנצונסיוא

 םעיינ םעד ןופ רטנעצ ַא ןרָאװעג זיא םָארק יד טָא .ןעמוקַאב וצ ןעוועג

 רעקינייוו רעדָא רעמ סָאדלַא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה סע ןענַאװ ןופ ,ךוב ןשידיי

 -עקירעמַא רעדָא דנַאלסור ןיא שידיי ףיוא סױרַא זיא סָאװ ,עטנַאסערעטניא

 צמורַא זעמוקסיוא ןעניקצעלק טגעלפ ןטפעשעג סרעטָאפ םעד בילוצ

 ןטײרּפשרַאפ טרָאד רע טגעלפ ,טנגעג רענליוו ןופ ךעלטעטש יד רעביא ןרָאפ

 "עּפש ןוא 1896799 ןרָאי יד ןיא .ןריטיגַא ,רעגנעהנָא ןכוז ,ךעלכיג עיינ יד

299 



 סָאװ ,ןעגנומענרעטנוא עלַא טימ ןדנוברַאפ גנע ןעוועג ןיקצעלק זיא רעט
 "יל עשידיי עלַאגעל ןטײרּפשרַאפ ןוא ןבעגוצסױרַא ןעוועג זיא קעווצ רעייז
 .רעטעברַא רַאפ רוטַארעט

 ןפלָאהעגטימ ןיקצעלק טָאה עיצולָאװער רעשיסור רעטשרע רעד ךָאנ

 יד -- רעקעװ רעד) עסערּפ עלַאגעל יד ןרריזינַאגרָא ןוא ןלעטשוצקעװַא
 רע ןכלעוו ןופ ,דנוב ןופ ('טלעוו יד;/) גַאלרַאפ םעד ןוא (גנוטייצ-סקלָאפ

 ,גנודנירג ןייז טניז דילגטימ רעוויטקַא ןַא ןעוועג זיא

 ,ב ןופ נַאלרַאּפ רענליו םעד טעדנירגעג ןיקצעלק טָאה 1911 םורַא
 ןופ ןרָאטַאיציניא יד ןופ םענייא רעריפנָא סלַא קידנעמיטשַאב ,ןיקצעלק
 םעד בילוצ טָאה רעכלעוו ,רעטייוו .א טניירפ ןטנָאנ ןייז ,גנומענרעטנוא רעד
 ןרָאװעג רעבָא זיא ,ןריזילַאגעל וצ ךיז טירש ןסיוועג םעד טכַאמעג ןַאד

 ןעמונעגרעביא ןבָאה גנוריפנָא יד ןוא ריביס ןייק טקישרַאפ ןוא טריטסערַא
 ,שטיווָאנמלק .ז ,ףיטש םוחנ ,רעגינ .ש

 ןזיירק עגנע יד ןופ סױרַא ןיקצעלק .ב ןעמָאנ רעד זיא ןָא טייצ רענעי ןופ
 -רוטלוק ןשידיי םעד ןופ ןָאפ ַא ןרָאװעג זיא ןוא רעביירש ןוא רעוט:יײטרַאּפ ןופ

 -פיוא רעד ןיא ןבָאה סָאװ ,עלַא יד רַאפ גנונפָאה עסיורג יד ,סנַאסענער
 עשידיי עלַא ןופ גנובעלפיוא יד ןעזעג רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ גנובעל

 ,תוחוכ-סקלָאפ

 ןעמונעגפיוא זיא "ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליווק םעד ןופ גנודנירג יד

 רעד ןוא טלעוו-רוטלוק רעשידיי רעד ןיא שינעעשעג סיורג ַא יוז ןרָאװעג
 רעטסקידוועקריוו ןוא רעטסקיטכיוװ רעד ןרָאװעג דלַאב זיא גַאלרַאפ-ןיקצעלק
 עטשרע יד .גנוגעװַאב-רוטלוק רעשידיי רעטילבעגפיוא רעד ןופ רטנעצ

 עקרַאמ ַא רַאפ רעױט-ָאטעג רענליוו םעד טימ גַאלרַאפ םעד ןופ סעבַאגסיוא

 ריא רַאפ גנוגעווַאב-רוטלוק רעקיזָאד רעד ןופ ןטסעפינַאמ יו ןעוועג ןענייז
 ,ןבעל-סקלָאפ ןשידיי ןטלצרָאװעגניײא םעד טימ גנודניברַאפ

 -רַאפ-ןיקצעלק .ב םעד ןופ ןעוטפיוא עסיורג עטשרע יד ןופ רענייא
 -עג) טלעוו עשידיי יד לַאנרושז-שדוח םעד ןעמענוצרעביא ןעוועג זיא גַאל

 טימ ץנעגילעטניא עשידיי עּפורג ַא ןופ 1912 גרוברעטעּפ ןיא טעדנירג
 ןעלדנַאװרַאפ ןוא (שארב .ַא .א ןיקיורפעי .י ,גרעבניצ .י .רד ,גרובזניג לואש

 ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןַאגרָא ןטסנרע ןלַארטנעצ ַא ןיא םיא

 טינ ןוא רעירפ טינ טַאהעג טינ רשפא רימ ןבָאה ןכיילג ןייז סָאװ ,רוטלוק

 .ש ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא סקנפ רעד סױרַא זיא 1912 ףוס .רעטעּפש

 ?ףינָאלָאליפ רעשידיי רעד ןופ עיטרַאכ עסיורג יד; -- ווָאכָארָאב .ב ןוא רעגינ
 -לוק רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא עטַאד-ץנַאלג ַא טנכיײצַאב סָאװ
 -ןיא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי ןקידנעמוק םעד וצ לּפַאטש ַא ,גנוגעוװַאב-רוט

 ָאויי ןופ יובפיוא םעד ןיא ךיוא סָאװ ,ךעלריטַאנ ןעוועג זיא'ס ןוא ,טוטיטס

 ךילגטימ רעקירָאי-גנַאל ,עטסוװיטקַא יד ןופ רענייא ןעוועג ןיקצעלק .ב זיא
 רעבעגסױרַא ,גנוטלַאװרַאפ רעלַארטנעצ ןייז ןופ ןוא ָארויב-ריפסיוא ןייז ןופ
 ןופ ךשמה ןימ ַא --- "ןטפירש עשיגָאלָאליפ, דנעב עסיורג עטשרע ענייז ןופ
 | .סקנפ ןקידרעווקנעד םעד
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 -ידיי יד טרעכיײרַאב רָאנ טינ טָאה ןיקצעלק .ב ןופ גַאלרַאפ רענליוו רעד
 ןביוהעגפיוא ךיוא טָאה טרעיינ ,ןריזינַאגרָא ןפלָאהעג יז ,רוטַארעטיל עש
 ,רוטלוק רעשידיי רעיינ רעד ןופ ,שידיי ןופ שזיטסערּפ םעד

 שזַאריט ןכעלנייוועגרעסיוא םעד טכיירגרעד דלַאב טָאה טלעוו עשידיי יד
 -רעדניק רעשידיי רעטשרע רעד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא'ס ,6000 רעביא ןופ
 עשירַארעטיל עקימענרַאפסיױרג ייר עצנַאג ַא ,ךעלעמייב עקנינירג לַאנרושז
 .ןרָאװעג טנַאלּפעג ןענייז סעבַאגסיוא

 זיא ןכיג ןיא ןוא המחלמ-טלעוו עטשרע יד ןכָארבעגסיױא זיא'ס רעבָא

 -רעטנוא ןייז ןוא שטיװעיַאלָאקינ יַאלָאקינ ןופ שידיי ףיוא הריזג יד ןעמוקעג

 ןבעל ןשידיי םעד ןופ תונוברוח יד וצ ןּוא שטיװעקשונַאי לַארענעג רעצעה

 ןופ גַאלרַאפ רענליוו, םעד ןופ ןברוח רעד ןעמוקעגוצ ךיוא זיא דנַאלסור ןיא
 ,"ןיקצעלק .ב

 ןַא ןביױהעגנָא ןיקצעלק .ב טָאה עיצולָאװער רעד ךָאנ דלַאב רעבָא

 ןיא ענליוו ןייק ןעמוקקירוצ ןכָאנ ןוא דנַאלסור ןיא ךוב ןשידיי ןרַאפ טעברַא

 טָאה ןרָאי יד ןופ ךשמ ןיא .גַאלרַאפ ןייז ןופ טייקיטעט יד טיינַאמ 1919 רָאי
 -עב ,עטצצזעגרעביא ןוא עלעניגירַא ,רעכיב רעטרעדנוה ןבעגעגסױרַא רע
 רעקיסַאלק יד ןופ ןטפירש עטלמַאזעג ,עכעלטפַאשנסיװ ןוא עשיטסירטעל
 .עגנוי יד ןופ קרעוו-טויבעד יד ןוא

 -רעד יד יװ בוט-םוי רערעסערג ןייק ןעניקצעלק .ב רַאפ ןעוועג טינ
 -ַאגסיוא עיינ ןגעוו טכַארטעג רדסכ טָאה רע .ךוב שידיי יינ ַא ןופ גנונייש

 רעשידיי רעטסיו רעד ןיא רעבָא .רענעלּפ-סגַאלרַאפ עיינ טיובעג ,סעב
 -עטעררַאפ ןוא ןסואימ םעד ןיא ,עיצַאלימיסַא וצ ךיז ןסייר םעד ןיא ,הביבס

 -נוא וטפיוא רעקיטרַאסיױרג ןייא טינ ןיוש זיא שידיי ןופ ןפיולטנַא ןשיר
 .רַאפ תוחוכ יד רעיובפיוא ןוא רעוטפיוא ןייא טינ ,ןרָאװעג ןטינשעגרעט
 ןוא טניושרַאפ ןבילבעג טינ ןענייז גַאלרַאפ ןייז ןוא ןיקצעלק ךיוא ,ןריול
 טָאה רע רעבָא ,ןטייצ ערעווש רעייז טבעלעגרעביא רע טָאה ןרָאי עטצעל יד
 ,טרָאװ ןשידיי םעד ןיא ןביולג םעד טינ ןוא ןריולרַאפ טינ טומ םעד

 ,1927 רעבמעטּפעס 17 םעד טײקנַארק-ץרַאה ַא ןופ ןברָאטשעג זיא רע

 ןעזייר ןמלז

 רעלגירטש והילא

 ןברָאטשעג -- ןלוּפ-שיסור ,.בוג רענילבול ,ײרָאגלינ ןיא 1882 ןריובעג
 ,עשרַאװ ןיא 1929 ץרעמ ןט15 םעד

 גנואיצרעד עזעיגילער ַא ןעמוקַאב ןוא ןרעטלע עמירָא ןופ טמַאטשעג
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 רע .ןטעברַא ןייג וצ ירפ רָאג ןעגנואווצעג םיא טָאה טיונ יד .רדח ןיא

 ןיא לגניינרעל סלַא ןעמוקעגנָא זיא

 רע זיא ךַאפ םעד יינ .יירעקעב ַא
 ,.געט ענייז ןופ ףוס ןזיב ןבילבעג

 ןעמוקעג רע זיא יײרָאגליב ןופ

 ןסיוו ךָאנ טשרוד רעד .עשרַאוו ןייק

 טָאה ,קרַאטש ןעוועג םיא יינ זיא

 רעכיב ןענעיל וצ ןביוהעגנא רע

 רעד טימ טריסערעטניארַאפ ךיז ןוא

 רע .גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס
 ןפמַאק עטשרע יד ןיא לייטנָא טמענ

 ןיא רעטעברַא-רעקעב עשידיי יד ןופ
 -ַאב-טעברַא ערעסעב רַאפ עשרַאװ
 ןרָאי עטשרע יד ןיא ןוא ןעננוגניד

 רע זיא טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ
 יד ןיא .דנוב ןיא וויטקַא ןיוש

 .רעריפנָא יד ןופ רענייא רע זיא 1902 --- 1902 ןרָאי יד ןיא ןקיירטש-רעקעב

 עילע -- ןעמענ יד רעטנוא רעלוּפָאּפ ןרָאװעג רע זיא גנוגעװַאב רעד ןיא
 םיא ןבָאה רעטעברַא-רעקעב ענענַאטשענּפָא יד ,ףָאזָאליפ עילע ןוא רעקעב
 .ןדייר ןופ ןפוא ןלערוטלוק ןוא רעכיב ןענעייל ןייז בילוצ ?ףָאזָאליפ , ןפורעג

 רעוויטקַא רעד ןופ ןרָאװעג ןעמונעגקעווַא רעקעב עילע זיא טייצ ַא ףיוא
 טָאה רע .רעטילימ ןיא ןרָאװעג ןעמונעגוצ זיא רע .טייקיטעט רעשידנוב
 טליפרעד רע טָאה טרָאד ךיוא .ַאמָארטסָאק טָאטש רעשיסור רעד ןיא טנידעג
 שירעטילימ םייהעג ַא ןיא קיטעט ןעוועג זיא רע .בוח ןרענָאיצולָאװער ןייז
 ,לזיירק

 עיצולָאװער רעדנעלסור רעטשרע רעד ךָאנ עיצקַאער ןופ ןרָאי יד ןיא

 ערעטיב טכעלעגרעביא טָאה גנוגעװַאב יד .עשרַאװ ןיא וויטקַא רעדיוו רע זיא

 יד ןיא .ןטסָאּפ ןפיוא עיײרטעג ןוא עטסעפ יד טימ טביילב עילע .,ןטייצ

 ןופ ויטקעלָאק רעװעשרַאװ ןיא דילגטימ ַא רע זיא 1912 -- 1910 ןרָאי

 טייצ יד טַאלבנכָאװ ןשידנוב ןיא רע טָאה 1914 -- 1913 ןרָאי יד ןיא .דנוב

 זיא רע .רעטעברַא:רעקעב יד ןופ םינינע ןגעװ עשרַאװ ןופ ןבירשעג

 -רעקעב ןופ ןייארַאפ ןלַאגעל ַא ןפַאש וצ ןעגנואימַאב יד ןיא וויטקַא ןעוועג

 רעבָא ,גנודנעוו ַא ףיוא טלמַאזעג ןעמ טָאה ןטפירשרעטנוא 400 .רעטעברַא

 .שינביולרעד יד ןבעג טלָאװעג טשינ טָאה טכַאמ עשירַאצ יד

 ןפַאשעג עשרַאװ ןיא זיא רעטעברַא-רעקעב ןופ ןייארַאפ רעלַאגעל ַא

 םעדכָאנ ,1915 רָאי ןיא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעשב טשרע ןרָאװעג

 -גירטש .טָאטש יד ןעמונרַאפ טסוגיױא שדוח ןיא ןבָאה תולייח עשטייד יד יו

 ַא .ןייארַאפ-רעקעב ןופ דילגטימיגנוטלַאװרַאפ ַא ןעוועג ןרָאי ליפ זיא רעל
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 -ָארּפ עשידיי יד ןופ ָארויב-לַארטנעצ ןיא ןעוועג ךיוא רע זיא טייצ עסיוועג

 .עשרַאװ ןיא ןענייארַאפ עלענָאיסעפ

 -רַאפ יד ןיא ןבָאה ןטכַאמ-עיצַאּפוקָא עשיכיירטסע ןוא עשטייד יד

 ןענייז 1916 ןיא .גנוטלַאװרַאפטסבלעז עקיטרָא טריפעגנייא ןטיבעג ענעמונ

 ןיא .ןטַאר-טָאטש ןופ ןלַאװ ןעמוקעגרָאפ (ץעזעג-לַאװ ןרענָאיצקַאער ַא טיול)
 ףיוא .עציוועל-.ס.9.9 רעד טימ קָאלב-לַאװ ַא ןסָאלשעג דנוב רעד טָאה עשרַאװ

 רעטייוצ רעד ןעוועג רעלגירטש והילא זיא עטסיל-לַאװ רעמַאזניימעג רעד

 דערפלַא רעינישזניא ןעוועג זיא רעטשרע רעד) ןטַאדידנַאק עשידנוב יד ןופ

 ,עטסיל רעד ןופ טקעמעגסיוא ןרעלגירטש רעבָא טָאה טכַאמ יד .(עגיצ

 .שיליוּפ ןופ ןעמַאזקע םעד ןטלַאהעגסיױא טשינ טָאה רע לייוו

 ,ןילבול ןיא טבעלעג רעלגירטש והילא טָאה 1918 -- 1917 ןרָאי יד ןיא

 -טָאטש רעיינ ַא ןרָאװעג טלייועג ןילבול ןיא זיא 1918 רעבמעטּפעס 29 םעד

 רעשידנוב רעד ןופ טַאדידנַאק רעטשרע רעד ןעועג זיא רעלגירטש .טַאר

 רעשידנוב רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןוא ןרָאװעג טלייועג זיא רע .עטסיל

 ,ןילבול ןיא טַאר-טָאטש ןופ דילגטימ

 ויטקַא זיא רע .עשרַאװ ןייק קירוצ רע טמוק המחלמ רעד ןופ ףוס ןכָאנ

 -עברַא-רעלעב עשידיי יד ןופ רָאפנעמַאזוצ-דנַאל ןטשרע םעד ןטיירגוצ ןיא

 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא'ס ,1919 לירּפַא ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא סָאװ ,רעט

 רעד ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג זיא רעקעב עילע ןוא ןײארַאפ-דנַאל .פָארּפ א

 ןופ סולשַאב ןטױל טָאה 1919 רעבמעטּפעס ןיא .גנוטלַאװרַאפ-לַארטנעצ

 ,רעקעב רעד --- ןייארַאפ ןופ ןַאגרָא רעד ןעניישרעד ןביוהעגנָא רָאפנעמַאזוצ

 -סױרַא ןוא רָאטקַאדער רעלעיציפָא סלַא טרירוגיפ טָאה רעלגירטש והילא

 -רַאפ טָאה רעלגירטש עכלעוו ןיא ,ןרעמונ רָאּפ ַא סיױרַא ןענייז'ס .רעבעג

 ךיוא זיא רע) רעטעברַא-רעקעב יד ןופ םינינע ןגעוו ןעלקיטרַא טכעלטנפע

 ,(דילגטימ-עיצקַאדער ַא ןעוועג

 -ידיי יד ןשיוװצ ןענייז המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ךָאנ ןרָאי יד ןיא

 ןופ ןעמעלבארּפ יד ןגעוו סעיסוקסיד עקיטפעה ןעמוקעגרָאפ רעטעברא עש

 ןעמונרַאפ טייצ עצנַאג יד טָאה רעלגירטש עילע .,גנוגעוַאב-רעטעברַא רעד

 -ָאק עיינ יד ןגעק גנולעטש עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס ,ענעכָארּפשעגסױא ןַא

 טװאורּפעג "הרות, עיינ יד ןבָאה סָאװ יד .,קיטקַאט ןוא סעירָאעט עשיטסינומ

 טָאה ,רוטַארעטיל רעשיטסיסקרַאמ רעד ןופ ןטַאטיצ טימ ןקיטפערקַאב

 ןטושּפ ַא רַאפ זיא ןנייצ עקיטנייה, :גנוקרעמַאב רעד טימ טכַאלעגסיוא רע

 -רעטעברַא ןַא ףיוא עיסוקסיד ַא ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ הנכס ַא רעטעברַא

 יד ןביג ,קנַאדעג םענעגייא ןַא סױרַא טגָאז ןעמ רָאנ יװ .גנולמַאזרַאפ

 ןופ 'װָאנָאקַאז דָאװס' םעד ףיוא ןפע ןַא דלַאב !עטנרעלעג' ענעקַאבעגדיינ

 ,?קוסּפ ַא טימ ןגָאירַאפ ןליוו ןוא סקרַאמ לרַאק

 -נוב ןופ ןרָאװעג טריפעגנָא זיא סָאװ ,ןייארַאפ-רעקעב רעװעשרַאװ ןיא

 -סיוא ךיז ןבָאה'ס .העּפשה עשיטסינומָאק יד טקרַאטשעג ךיז טָאה ,ןטסיד

 ?ןפָאזָאליפ יד, ןפורעג ןעמ טָאה ןטסידנוב יד :ןעגנוריּפורג ייווצ טעדליבעג

 -עג ןבָאה ייז לייוו) ?רעקיזיפ יד, -- ןטסינומָאק יד ,(ףָאזָאליפ עילע בילוצ)
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 רעירפ --- יאמש ; שארב רעקעב יאמש טימ רעגעלש יד ,"עקרַאטש; יד טַאה

 -כַאװש ןעוועג זיא עילע תעב ,רעקרַאטש שיזיפ ַא ןעוועג זיא -- טסידנוב ַא

 ןבָאה ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא .(טנוזעג ןיא ךעל

 "עג טרָאד ןוא ןייארַאפ םעד ןעמונעגרעביא קידנעטשלופ ןטסינומָאק יד

 יבגל קיטילָאּפ-עיצַאנימירקסיד ַא טריפעג ןבָאה ייז .הקזח דיב טקיטלעוו

 רעלעירעטַאמ רעד ףיוא ןפורענּפָא טכעלש רעייז ךיז טָאה סָאד .,ןטסידנוב

 זָאלטעברַא ןעוועג ןרָאי זיא רע .רעקעב עילע טסידנוב ןעיירטעג ןופ עגַאל

 ןיא ."ןטנַארעיײפ, ןופ ןטסנידרַאפ עניילק יד טימ ןרעטַאמ ךיז טזומעג ןוא

 גָאט ןדעי עלעשרעה לגניי ןיילק ןייז טימ רע טגעלפ טיונ ןופ ןרָאי יד

 ןוא 9 דזַאיעשזּפ ףיוא ךיק -רעטעברַא רעד ןיא גָאטימ ַא ןסעּפָא ןעמוק

 ןצייה וצ סָאװ טימ טַאהעג טשינ טָאה רע לייוו ,ןעהעש ןציזּפָא טרָאד רעטניוו

 ןוא לקירטש סָאד ןגיוצעגרעביא ןבָאה ןטסינומָאק יד) .הריד ענעגייא יד

 טעװעטנובעצ ךיז רעטעברַא רעקעב יד ןבָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ביײהנָא

 "נוב ַא טלעטשעגקעװַא קירוצ ןייארַאפ ןופ שארב ןוא הלשממ רעייז ןגעק

 ,(גנֹוריפנָא עשיד
 ןבילקעג ךיז רעקעב עילע טָאה ,1929 ץרעמ 15 םעד ,טנוװָא גָאטיײרפ

 -סױרַא ןרַאפ .עּפורג-ײטרַאּפ רעשידנוב רעד ןופ גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא ןייג

 ,רעטיוט ַא ןלַאפעג זיא ןוא גאלשיץרַאה ַא ןגירקעג רע טָאה בוטש ןופ ןייג

 עטנָאנ ןוא ןענייארַאפ .ןשטנעמ טנזיוט רעביא ןעמוקעג ןענייז היוול ןייז ףיוא

 זיא'ס זַא ,טסואוועג ןבָאה עלַא .ץנערק ןוא ןעמולב טגנערבעג ןבָאה םירבח

 .רעטעברַא רעשיטסילַאעדיא ןַא ןוא שטנעמ רעכעלרע ןַא קעװַא
 לירּפַא 1 ,רעקעװיטנגוי .עשרַאװ ,1929 ץרעמ 18 ןוא 17 ,גנוטייצ-סקלָאפ עײנ : .ב

 "מעטּפעס 15 ,רעקעב רעד .אשרַאװ ,1918 רעבָאטקָא 4 ,ןעגַארפיסנעבעל ,עשרַאװ ,9
 ,1960 קרָאי-וינ ,"דנוב. רעװעשרַאװ ןיא רָאי 20 : ןײטשדלָאג דוַאנרעב .אשרַאװ ,1919 רעב

 ץרעה .ש י

0 

 שַאיבָאט סקַאמ

 ."רעצרַאװש רעד סקַאמ; םיא ןעמ טָאה ןפורעג .דנוב ןופ רענָאיּפ ַא

 גנודנירג רעד רַאֿפ ךָאנ ןרָאי רעקיצניינ יד ןיא ענליוו ןיא קיטעט ןעוועג

 .דנוב ןופ

 יד ןשיװצ, :קַאװטיל .א ןבירשעג םיא ןגעוו טָאה טייצ רענעי ןגעוו

 "ןצרַאװש םעד סקַאמ' םענייא ךיא קנעדעג טייצ ןיימ ןופ ןטנעגילעטניא עבלַאה

 טדערעג טוג טָאה סָאװ ,שטנעמ רעטלקיװטנַא ןַא רעייז ןעוועג ,(שַאיבָאט)

 ."שידיי ןבירשעג ןוא

 ןַאשזד ,גנוגעװַאב:רעטעברַא רעשידי רעד ןופ רענַאיּפ רעטייוצ ַא

 ,רעמערק ידַאקרַא ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא; : םיא ןגעוו טלייצרעד ,ללימ

 סעיינ' ןעמָאנ ןרעטנוא לטעלב ַא ןענישדעד זיא שַאיבָאט סקַאמ ןוא ץעווש
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 ןענייזס רעכלעוו ןופ ,גנוטייצ ענעבירשעג ַא ןעוועג זיא סָאד ?,'דנַאלסור ןופ
 ךיז רע טָאה 1894 טסוגױא ןיא ,(1894) ענליוו ןיא ןרעמונ 5 ןענישרעד
 -ַאב טָאה'מ ואוו ,ןרענָאיּפ עשידנוב יד ןופ ץנערעפנָאק ַא ןיא טקילײטַאב
 ,ץנערעּפנָאק ַא -- ןעמעלבָארּפ עלעיּפיצנירּפ ןוא עלענָאיצַאזינַאגרָא טלדנַאה
 -עפנָאק יד .דנוב ןופ גנודנירג רעד וצ ּפַאטע ןַא יו טכַארטַאב טָאה'מ סָאװ
 רַאפ גנוקיטכערַאבכיײלג ןופ גנורעדָאפ יד ןלעטשוצסױרַא ןסָאלשַאב טָאה ץנער
 -לַארטנעצ ןשידנוב ןיא טעברַאעגטימ רע טָאה ןרָאי עקידרעטייוו יד ןיא .ןדיי
 ,דנַאלסור ןיא לַאגעלמוא ןענישרעד זיא סָאװ ,עמיטש רעטײברַא יד ,ןַאגרָא

 -יירד יד ןיא (עטיל רענווָאק) רימָאקליװ ןיא ןברָאטשעג זיא שַאיבָאט
 ,ןרָאי רעקיס

 ,1922 עשראװ ,(1922 -- 1876 ןטַאז ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד) רָאי 25 ! .ב

 עג :קַאװטיל .א ,1949 ,1946 קרָאיוינ ,2 ןוא 1 דנַאב רעיוב ןוא ןרענָאיּפ ; ללימ ןַאשזד
 קרָאיוינ ןטפירש עטלמַאזעג : יקסרוק ץנַארּפ .1945 קרָאייוינ ,207 .ז ןטפירש ענעבילק
 ,19235 קרָאי-ינ ,(ןירושי םיפצי ןופ טריגַאדער) ענליו ,2

 ה .ש י
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 ץישפיל םוחנ

 ןרעטלע עמירָא רעייז ןופ .דנוב ןופ רענָאיּפ .ענליוו ןופ טמַאטשעג
 יב טעװעדָאהעג ךיז .טייהדניק רעירפ ןייז ןיא ןריולרַאפ טָאה רע סָאװ
 רעטעּפש ןוא הרות-דומלת רענליו ןיא טנרעלעג ךיז .ןשטנעמ עדמערפ
 רעטריציפילַאװק סלַא טקידנעעג טָאה רע סָאװ ,לוש-רעקרעװטנַאה רעד ןיא
 ,רעסָאלש

 עשידנוב יד טימ טנעקַאב ךיז רע טָאה לוש-רעקרעווטנַאה רעד ןיא
 עגניי ןיילַא ךָאנ טלָאמעד ,רעטרופקנַארּפ לכימ ןוא ןַאמדלָאג ןָאעל ןרענָאיּפ
 .רעליש

 עדנַאגַאּפָארּפ רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז ןערב טימ טָאה ץישפיל םוחנ
 רעוט עקיטכיוו עּפורג ַא טימ ןעמַאזצ .רעטעברַא יד ןשיוװצ עיצַאטיגַא ןוא
 -ַארקָאמעד-לַאיצָאס ןשידיי רענליוו ןופ גנוריפנָא יד 1895 רָאי ןיא םיא טקיש
 -ָאיצולָאװער רעד ןיא ןטרָאד ךיז ןקילײטַאב וצ קָאטסילַאיב ןייק רטנעצ ןשיט
 לָאצ ערעסערג ַא טריטסערַא ןעמ טָאה 1896 רַאורבעפ ןיא .טעברַא רערענ
 ינוי ןיא .ןצישפיל ייז ןשיוצ ,רעוט-רעטעברַא עשידיי עטסקיטכיוו יד ןופ
 ,טּפשמרַאפ ייז ןעמ טָאה 7

 -קעה ַא ףיוא ןפורפיוא ןקורד םייב טּפַאכעג ןעמ טָאה ץישפיל םוחנ
 -רַאפ רע זיא עמרוט ןיא רָאי ןבלַאהטרעדנָא בורק ןציזּפָא ןכָאנ .ףַארגָאס
 טייצ יד טצונעגסיוא טָאה רע .ריביס-חרזמ ןיא רָאי 3 ףיוא ןרָאװעג טקיש
 -בלַאה עקיטרָאד יד ןופ רעדניק יד ןלייה --- ףיוא ןוא גנודליב-טסבלעז ףיוא
 ךיז רע טָאה ,ןעוועג טשינ בושי ןיא זיא רָאטקָאד ַא ...רעניואוונייא עדליוו
 טנרעלעגסיוא ךיז ייז ןופ ןוא ךעלכיב עשיניצידעמ עקירעהעג יד טּפַאשרַאפ
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 רעלוּפָאּפ קרַאטש טכַאמעג םיא טָאה סָאד .קנערק עטכייל ייב ןפלעה וצ יו

 ,גנורעקלעפַאב רעקיטרָא רעד ייב טבילַאב ןוא

 רע ןוא גנוקישרַאפ ןייז ןופ ןימרעט רעד טקידנעעג ךיז טָאה 1900 רעמוז

 ןפרַאװנײרַא ךיז רעדיו קשח ןקרַאטש ַא טימ ענליוו ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא

 וצ ןטָאברַאפ םיא רעבָא טָאה גנוריגער יד .גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןיא

 ןוא דנַאלסור-םורד ןיא קעװַא רעבירעד זיא רע .ןליוּפ ןוא עטיל ןיא ןעניואוו

 ןבָאה גנוקישרַאפ ןוא עמרוט ,טיונ ןופ ןרָאי יד .וועינישיק ןיא טצעזַאב ךיז

 טָאה ,סופיט ףיוא ןרָאװעג קנַארק זיא רע ןעוו ןוא טנוזעג ןייז טכַאװשעגּפָא

 יָאנ ןט20 םעד וװעינישיק ןיא ןברָאטשעג זיא רע .ןטלַאהעגסױא טשינ רע

 ,רָאי 23 םיוק ןופ רעטלע ןיא 1900 רעבמעוו

 רעטשרע ,דנוב ןופ עטכישעג יד .1901 רַאונַאי ,21 .מונ עמיטש רעטײברַא יד ; .ב

 .1956 סעריײא סָאנעוב ,ןעגנוצָארּפש עטשרע : ןייטשנרעב ןָאעל .1960 קרַאיוינ ,דנַאב

 .ח .ש .י
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 ווָאקורָאטסלָאט קרַאמ

 יעניַארקוא ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא קיטעט ןעוועג 1904 ןופ

 םעד ךָאנ ןוא ַאקליפס עיצַאזינַאגרָא .ד.ס רעשיניַארקוא רעד ןיא רעירפ

 עינרעבוג רעוװַאטלָאּפ ןיא וויטקַא ןעוועג ןרָאי עקידרעירפ יד ןיא .דנוב ןיא

 .וָאקרַאכ ןיא רעטעּפש ןוא

 ןקרַאטש ַא ןעמונעג רע טָאה טעברַא-ײטרַאּפ רעד טימ קיטייצכיילג

 תעב .סעיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאשלעזעג עשידיי ענײמעגלַא לָאצ ַא ןיא לײטנָא

 ןיא רעוט עטסוויטקַא יד ןופ ןעװעג רע זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד

 ןפַאש םייב ןוא (ענעטילעג-המחלמ יד ןפלעה וצ טעטימָאק רעשידיי) אּפָאקעי

 ,טייקיטעט רעשידנוב ןופ ןרעטנעצ ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,סעשזריב-טעברַא

 -טימ ַא ןעוועג רע זיא 1917 ןיא עיצולָאװער רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ

 יָארּפ ןשיטָאטש ןופ רעריפנָא ןַא ןוא דנוב ןופ טעטימָאק רעװָאקרַאכ ןופ דילג

 זיא סָאװ ,טמַא רערעװש רעייז ַא ןעוועג ללכב זיא סָאד .טמַא-גנוריטנַאיוװ

 ,שינערעקרעביא רעשיטסיװעשלָאב רעד ךָאנ טסַאל ערעװש ַא ןרָאװעג

 עשירעטילימ ןוא ןעמישזער יד ןטיבעג ךיז לענש ןוא רדסכ ןבָאה'ס ןעוו

 טשינ .עשיכיירטסע-שטייד ןוא עשיטסיװעשלָאב ,עשיניַארקוא : סעיצַאּפוקָא

 ,םמַא רעד .ןסישרעד רעדָא ןריטסערַא טימ טָארדעג םיא ןעמ טָאה לָאמנייא

 יסױא טַאהעג ךיױא טָאה ,ןטסילַאיצָאס ןופ ןרָאװעג טריפעגנָא זיא סָאװ

 .ןעײטרַאּפ עכעלרעגריב יד דצמ סעקַאטַא עפרַאש ןייטשוצ

 -עקלעפַאב יד ןטיהדַאּפ ןופ טעברַא רעקידשפנ-תריסמ רעד טָא ייב

 רעמוז ןוא ןרָאװעג קנַארק גנילצולּפ וָאקורָאטסלָאט זיא רעגנוה ןופ גנור

 .רָאי 34 ןופ רעטלע ןיא לכה"ךס ןברָאטשעג 8

 א{ םסטאזגמינ: 280680414 226סינ'8 אט /) 28 טסטה 1918, 116100102

 .ח .ש .י
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 ןַאמדלָאג ַאילוי

 ךַארּפש ןוא רעטכיד ןשיאערבעה ןופ רעטכָאט .ענליוו ןופ טמַאטשעג

 רעכיב עכעלטע טכעלטנפערַאפ טָאה רעטָאפ רעד .ןַאמדלָאג קחצי רעש'רָאפ

 החלצה ןייק רעבָא ,רחסמ טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה רע .סעמעָאּפ ענייז ןופ

 יד ןיא םגה .טיונ ןטילעג רדסכ החּפשמ יד טָאה רעבירעד ,טַאהעג טשינ

 ,תובישי יד ןיא טנרעלעג ךס ַא ןײלַא ןַאמדלָאג קחצי טָאה ןרָאי ערעגניי

 עקירעהעג ַא רעדניק ענייז ןבעג ןגעוו טגרָאזעג קיניוו רעבָא רע טָאה

 ןוא גנודליב עכעלטלעוו עטוג ַא ןעמוקַאב ןבָאה עלַא --- גנואיצרעד עשידיי

 .רוטלוק רעשיסור רעד ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ןסקַאװעגסױא ןענייז

 ןיא ווטקַא ןרָאװעג ןענייז עלַא ןוא ןעוועג ייז ןענייז רעדניק ףניפ

 ןליּפש וצ ןעמוקעג זיא ייז רעכלעוו ןיא ,גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד

 ןענייז ןיז יירד יד .לָאר עשירָאטסיה ַא וליפַא לייט ,לָאר ענעעזעגנָא ןַא

 זיא סירָאב .ַאגלָא ןוא ַאילוי -- רעטכעט יד ,לאכימ ןוא ןָאעל ,סירָאב ןעוועג

 ויטקַא ןעוועג טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ןרָאי רעקיצניינ יד ןופ בייהנָא ןיא

 רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ ןוא ענליוו ןיא רעמערק ידַאקרַא טימ ןעמַאזוצ

 ןופ גנואיירפַאב רעד רַאפ דנַאברַאפ ןופ גנוריפנָא רעד ןיא גרוברעטעּפ ןיא

 -רַא .ד .ס רעדנעלסור רעד ןיא וויטקַא ןרָאי עקידרעטייוו יד ןיא) .טעברַא רעד

 יד סָאװ ,ןטַאגעלעד יירד יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןָאעל .(יײטרַאּפ-רעטעב

 ןופ רָאפנעמַאזוצ-גנודנירג ןפיוא טקישעג טָאה עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאוװ

 רעקיטכיוו ַא ןרָאװעג ןוא דנוב ןופ קעװַא רעטעּפש) ,1897 רָאי ןיא דנוב

 ערעטלע יד בוא .(ײטרַאּפרעטעבהַא .ד .ס רעדנעלסור רעד ןופ רעוט

 רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ געוו םעד טכַאמעגכרודַא ןבָאה רעדירב

 ַא ןעגנַאגעג לאכימ רערעגניי רעד זיא ,רעשידיי-טשינ רעד וצ גנוגעוװַאב

 ןיא) יקסנישזרעשזד סקילעפ רבח-לוש ןייז טימ ןעמַאזוצ .געוו ןטרעקרַאפ

 ןליוּפ ךיירגינעק ןופ עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ רעריפ ַא םורַא טייצ ַא

 -טעװָאס ןיא ַאקעשט רעשיטסיװעשלָאב רעד ןופ ףעש רעד ףוסל ןוא עטיל ןוא

 ןופ ײטרַאּפ-רעטעברַא .ד.ס יד ןפַאש טימ ךיז ןעמונרַאפ רע טָאה (דנַאלסור

 רָאג .ןטַארקָאמעדילַאיצָאס רעדנעלסור טימ ןדנונרַאפ ןעוועג ןוא עטיל

 "ייא ןרָאװעג ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד וצ ןעמוקעג רע זיא ךיג

 ןעמָאנ ןרעטנוא ,דנוב ןופ רעריפ עטסיירטעג ןוא עטסטמירַאב יד ןופ רענ

 ןסָאשרעד .וא .ּפ .ג יד םיא טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא) רעביל קרַאמ

 .(רעטריזילַארַאּפ-בלַאה ןוא רעקנַארק ַא ןעוועג ןיוש זיא רע שטָאכ

 ןָא ןרָאי-רעדניק יד ןופ .עיזַאנמיג יד טקידנעעג רָאי 17 וצ טָאה ַאילוי

 ןעמענרַאפ ךיז טזומעג ,עילימַאפ רעד ןופ טייקמירָא רעד בילוצ ,יז טָאה

 רעד ןופ הסנרּפ רעגרַאק רעד ןיא ןפלעה וצ ידכ ,סעיצקעל ןבעג טימ
 יז טָאה ,רָאי 1615 ןעוװעג טלַא םיוק זיא יז ןעוו ,קיטייצכיילג ,החטשמ
 .גנוגעוװַאב רערענָאיצולָאװער רעד טימ ןדנוברַאפ ךיז

 יז ואוו ,גרוברעטעּפ ןייק קעװַא יז זיא עיזַאנמיג יד ןקידנע ןכָאנ
 -עג שממ יז טָאה טייצ רעד ןיא .ןסרוק-ןרעשוקַא ףיוא טנרעלעג ךיז טָאה
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 ןעמוקַאב טנעקעג טשינ יז טָאה םייה רעד ןופ עציטש ןייק לייו ,טרעגנוה
 ןדנוברַאפ ךיז טָאה יז .טנעקעג טשינ יז טָאה ןיילַא ךיז ןטלַאהסיוא ןוא
 -נעלסור רעד ןיא גנוגעװַאב-ועטעברַא .ד .ס רעד ןופ גנוריפנָא רעד טימ
 -פָא ןכָאנ .טריטסערַא יז ןעמ טָאה 1898 רעבמעצעד ןיא .טָאטש-טּפױה רעד
 -עגמיײהַא יז טכַאמ עשירַאצ יד טָאה עמרוט ןיא םישדח עכעלטע יז ןטלַאה
 עמיטניא ןַא ןעוועג זיא יז ,החגשה-יײצילָאּפ רעטנוא ןייז וצ ענליוו ןייק טקיש
 ,יקסנישזרעשזד סקילעפ ןופ ןידניירפ

 טעטימָאק ןשיטָאטש ןטימ דלַאב ךיז יז טדניברַאפ ,ענליוו ןיא קירוצ
 טימ ,ןטסידנַאגַאּפָארּפ ןופ זיירק ןיא ןעמונעג:ײרַא טרעוװ יז ןוא דנוב ןופ
 ןוא טעברַא-עדנַאגַאּפָארּפ רעד ןבעגעגרעביא ךיז יז טָאה המשנ ןוא ץרַאה
 ןיא .רעטעברַא עשידיי יד ןשיװצ טבילַאב ןוא רעלוּפָאּפ ןרָאװעג ךיג זיא
 טָאה עירעמרַאדנַאשז יד לייוו ,דנַאלסיױא ןייק ןפילטנַא טזומעג יז טָאה 1
 ךיז יז טָאה ,ץענערג יד לַאגעלמוא ןײגרעבירַא םייב .ןריטסערַא טלָאװעג יז
 יז ,טכוזדניוש ןעלקיװטנַא ןבױהעגנָא ריא ייב ךיז טָאה'ס ןוא טליקרַאפ
 רעבירַא טרָאפ יז .ןילרעב ןיא דנוב ןרַאפ קיטעט ןעוועג טייצ ַא ךָאנ זיא
 "וצ ןירענָאיצולָאװער עגניי יד טָאה טייקנַארק יד ואוו ,ץייוש רעד ןיא
 ,ץייווש רעד ןיא 1904 ינוי ןט4 םעד ןברָאטשעג זיא יז .טעב םוצ טדימשעג
 ,רָאי 25 עּפַאנק ןופ רעטלע ןיא
 ןָאעל ,1956 קרָאיוינ ,דנַאב רעטשרע ,ןטסידנוב תורוד ןיא רעביל קרַאמ : ןָאסנָארַא ירָאגירג
 ,1956 סערייא סָאנעוב ,ןעגנוצַארּפש עטשרע : ןייטשנרעב

 ןכטמס80א8/ כזננעאהסזסתוה/ עסאזפ 1060000) 010. 646, 4 116:600צ018.
 ן1ססתיפהנווה 1138380118 ,אל 184, 11 גנסה 1904, 24611682,

 ץזסאקג, אל 07, 1 גוסטה 1904 ז., 24602682-

 ה .ש י
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 רעּפינש עיטָאמ השמ

 -לטיה ַא ,רעטעברַא ןַא ןרָאװעג .הבישי רעד ןופ דנוב םוצ ןעמוקעג
 -יטקַא ןַא -- טרעדנוהרָאי ןט20 ןופ בייהנָא ןוא ןְט19 ןופ ףוס םייב .רעכַאמ
 -ָאק ןשידנוב רענדָארג ןופ דילגטימ ַא .ענדָארג ןיא דנוב ןופ רעוט רעו
 .טעטימ

 ףעש-ענַארכָא ןופ עקטנעגַא עטסואוַאב יד ,שטיוועשובליוו עינַאמ
 םוצ יו טריטסערַא, : ןבירשעג ןווָאטַאבוז וצ וויױב ַא ןיא טָאה ,וָאטַאבו/
 ?ןגײלּבָא טשינ ףרַאד'מ ,ןעיטָאֿמ השמ ןטסכיג

 סָאד .טריטסערַא לָאמ ייוצ עקַאט םיא טָאה ענַאוכָא עשירַאצ יד
 ,עװקסָאמ ןייק טריפעגקעוַא םיא טָאה'מ ,1900 ראי ןיא -- לָאמ עטשרע
 םישדח 5 ןעוועג ,ןטסידנוב עטריטסערַא ןעגנערב טגעלפ ווָאטַאבוז ןיהואוו
 -קֶא ןיא טריטסערַא םיא ענַארכָא יד טָאה לָאמ עטייווצ סָאד .עמרוט ןיא
 םיא טָאה'מ ,טעטימָאק ןופ רעדילגטימ ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ 1901 רעבָאט
 | ,םישדח 9 עמרוט ןיא ןטלַאהעג
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 ןיא רע ואוו ,עקירעמַא ןייק טרירגימע עיסָאמ השמ טָאה 1902 ןיא

 "ַאב ערעווש יד ןיא .גנוגעװַאב-רעסעברַא רעד ןיא קיטעט רעטייוו ןעוועג

 ,טכוזדניווש טלקיװטנַא םיא ייב ךיז טָאה סעמרוט עשיסור יד ןופ ןעגנוגניד

 םיא ןבָאה עטנַאקַאב ןוא םירבח .רעכַאװש ןוא רעכַאװש ןרָאװעג זיא רע

 טסַאל וצ ןלַאפ טלָאװעג טשינ םענייק טָאה עיטָאמ השמ רעבָא ,ןפלָאהעג

 ןיא ןעקנורטרעד ךיז קרָאיהינ ןיא רע טָאה 1907 טסוגיױא 23 םעד ןוא

 .רעוויר-טסיא

 "עט ןעוועג רע זיא ןבעל ןייז ןופ רָאי 12 .רָאי 22 ןעוועג טלַא זיא רע

 ,גנוגעווַאב -רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא קיט

 שטיװעשובליװ עינַאמ : טרַאה .י .ענליװ ,1907 רעבָאטקָא 4 ,11 .מונ גנונּפָאה יד : ,ב

 .(קרָאיינ ,1961 574 .מונ טייצ רעזנוא)

 28. 268: 11608216 ןוגזע 6806404000 ק80031000 183/266814 מ 1{. 1 0ס;עמס (26-

 םסחנסנזעס111106 18עט668/6 סקפאע 1080668, סעס. 2//, 281, 2100482, 1930).

 .ח .ש .י
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 גרעבנייוו ךורב

 -- ןלױּפ-שיסור ,עינרעבוג רעצעלדעש ,עקסַאילדָאּפ עלַאיב ןיא ןריובעג

 ,דנַאלגנע ,ןָאדנָאל ןיא ,רָאי 59 ןופ רעטלע ןיא ,1941 ילוי ןט14 םעד ןברָאטשעג
 -נוב ַא יװ טנַאקַאב ןוא רעילומ ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,לארשי ןופ ןוז

 טרעדנוהרָאי ןקיטנייה בייהנָא ןופ ןוא רעילָאטס ַא ןעוועג זיא ךורב .רַאט

 1903 ןיא ןוא טריטסערַא םיא ןעמ טָאה 1902 ןיא .דנוב ןיא וויטקַא ןעוועג
 יד ןיא ןסעזעג .עינרעבוג רעקסלעגנַאכרַא ןיא ןרָאװשג טקישרַאפ רע זיא
 "ער רעד תעב .רעטרע ערעדנַא ןוא עשרַאו ,קסירב ,ץעלדעש ןופ סעמרוט
 ןשיליוּפ ןופ חילש סלַא ץניוװָארּפ רעד ןיא ןרָאפעגמורַא 1905-6 ןופ עיצולָאװ

 רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא גרעבנייוו ךורב .דנוב ןופ טעטימָאק-ןָאיַאר
 סעצָארּפ ןייז ףיוא .םלוע ןַא ןרעטסיײגַאב ןענעק טגעלפ רע .רענדער-ןסָאמ

 ,עדער עשיטילָאּפ עסיורג ַא ןטלַאהעג רע טָאה טסערַא ןטשרע ןכָאנ עלַאיב ןיא
 טקישרַאֿפ םיא טָאה'מ ןוא טריטסערַא רעדיוו םיא ןעמ טָאה 1906 ןיא

 ואוו ,עיצילַאג ןייק ןפָאלטנַא רע זיא ןטרָאד ןופ .עינרעבוג רעדגָאלָאװ ןיא
 ײמרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשידיי רעד ןיא קיטעט ןרָאװעג זיא רע
 .ןָאדנָאל ןיא טצעזַאב ךיז גרעבנייוו טָאה 1907 ןיא .(דנוב רענַאיצילַאג)

 -עװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא קיטעט ןעוועג רע זיא דנַאלגנע ןיא
 -רעטעברַא ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןוא רעטעברַא עשידיי יד ןופ גנוג
 ,דנַאלגנע ןיא גניר-רעטעברַא ןופ טנעדיזערּפ רעד ןעוועג ןרָאי ליפ .גניר
 -עדיא ןבילבעג ףוס ןזיב .ןַאגרָא ןלעיציפָא ןייז ןופ רָאטקַאדער רעד ךיוא יו
 וו טקיטפעשַאב ןעוועג רע זיא ןָאדנָאל ןיא .ךנוב ןטימ ןדנוברַאפ שיא

 ,רעקורד ַא
 ןענישרעד זיא סָאװ ,עקסַאילדָאּפ עלַאיב ןופ עסערּפ רעשידיי רעד ןיא
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 ךעלטיּפַאק טכעלטנפערַאפ גרעבנייו טָאה ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיוװצ

 -ַאב-רעטעברַא רעשידיי רעקיטרָאד רעד ןופ ןרָאי עטשרע יד ןגעוו תונורכז
 ,גנוגעוו

 ,1941 רעבמעצעד ,טייצ רעזנוא .עשרַאװ ,19235 ילוי 28 ,גנוטייצ-סקלָאפ עיײנ ; .ב

 ,1961 ביבא-לת ,הקסאלדופ-הלאיב רפס ,קרָאיוינ

 .ח .ש י

0 

 קַאז לחר

 -שטנעה) עקרעשמעז ַא ךַאפ ןופ .ענליוו ןיא סעקטסידנוב עטשרע יד ןופ

 ןייארַאפ-רעשמעז ןלַאגעלמוא ןופ ןירעדנירג ַא ןעוועג יז זיא ,(ןירעכַאמ-עק

 ןרָאװעג טריטסערַא .גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןיא ןירעוט עוויטקַא ןַא ןוא
 לריטס טימ ןעמַאזצ טָאה יז תעב ,עגליװ .ןיא 1900 יַאמ 223 םעד

 -עג קושטייר עילע ןוא רעפייל |

 -וצ טימ תוכייש ןיא ןפורפיוא טלייט

 יד ןופ קיירטש ַא וצ ןעגנוטיירג
 ,סנירעכַאמנקָאז

 ךיז טָאה לקריצ-ייצילָאּפ ןרַאפ

 -רַא םלוע רערעסערג ַא טלמַאזרַאפ
 -ּפָא טװואורּפעג ןבָאה סָאװ ,רעטעב

 -פיוא עטריטסערַא יירד יד ןגָאלש
 יז ןריפרעביא ןתעב רעלייט-ףור

 ,זיוה-טסערַא ןשיטָאטש ןיא גָאטרַאפ
 װַאטסירּפ רעד טָאה ףמאק ַא ךָאנ
 ןבעגוצכָאנ רעכיילג רַאפ ןטלַאהעג
 40 .עטריטסערַא יד ןעיײרפַאב ןוא
 -סערַא רעטעּפש ןעמ טָאה ןָאזרעּפ

 ערעסערג ןעמוקַאב ןבָאה ייז ןוא יײצילָאּפ רעד ףיוא לַאפנָא ם םעד בילוצ טריט
 -נָא רעויטקַא ןַא ןעוועג זיא טרעקעל שריה .ריביס ןוא ןפָארטש-עמרוט
 .םישדח 15 עמרוט ןיא ןסעזעג םעד בילוצ זיא ןוא לַאפנָא ןופ רעמענלייט

 ךיוא .ןָאדנָאל ןייק קעװַא קַאז לחר זיא ,ןרעוו ֹוצ טריטסערַא טשינ ידכ
 .גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא קיטעט ןעוועג יז זיא דנַאלגנע ןיא
 -ַאגרָא רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשידיי רעד וצ טרעהעג טרָאד טָאה יז
 ןיא ןָאדנָאל ןיא ןברָאטשעג זיא יז .רעקעוו בולק ןשידנוב םוצ ןוא עיצַאזינ
 ,1925 לירּפַא

 ,1926 עשראו ,חולירעטעברַא ,1952 קרָאידוינ ,טרעקעל שריה :ץרעה .ש . :; .ב

 .ח .ש יי
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 שטיוועיַאשבַאש .מ

 רעשירוװַאט) קסנַאידרעב ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ רעציזרָאפ

 רעשידיי רעד רַאפ ןוא דנוב ןרַאפ רעוט רעקידשפנ-תריסמ ַא .(עינרעבוג

 .ןעמוקעגמוא שיגַארט .רוטלוק

 ןסיױטשנעמַאזוצ ןעמוקעגרָאפ טָאטש ןיא ןענייז 1918 לירּפַא ןט18 םעד

 -עג טשינ .טַאר-רעטעברַא םעד ןוא ןדילַאװניא ןופ ןייארַאפ םעד ןשיווצ

 ןציזנייא טנעקעג טשינ ךָאד שטיװעיַאשבַאש טָאה ,ןעיירעסיש יד ףיוא טקוק

 עקיטולב יד ןופ טרָא ןפיוא קעװַא ןוא סַאג ןיא סױרַא זיא רע .בוטש ןיא

 רע ןוא ןפָארטעג םיא טָאה ?ץעײדרַאװג ןטיורא ַא ןופ ליוק ַא .ןשינעעשעג

 ,טיוט ןלַאפעג זיא

 ןזָארטַאמ יד .ןליוק לגָאה ַא רעטנוא ןעמוקעגרָאפ זיא היוול יד ךיוא

 ןענייז ןלױק עטשרע יד .טָאטש יד ןסישַאב ןביױהעגנָא טרָאּפ ןופ ןבָאה

 םענעלַאפעג םעד טײלגַאב ןבָאה סָאװ יד .היול רעד וצ טנָאנ ןלַאפעג

 תונברק ןלַאפ וצ טשינ ידכ ,ןפיולעצ ךיז טזומעג ןבָאה ,םלוע-תיב םוצ רבח

 טריפעגוצ הטימ יד ןבָאה םירבח עקיטומ עכעלטע .גנורידרַאבמָאב רעד ןופ

 ,םלוע-תיב םוצ
 .װעיק ,1918 יַאמ 28 ,(90) 28 .מֹונ גנוטייציסקלָאפ : .מ .9 : .ב

 ה .ש
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 ןילכימ בקעי
 -ָאטקָא ןט16 םעד ןברָאטשעג -- קסבעטיוו ןיא 1884 רָאי ןיא ןריובעג

 ,וועיק ןיא 1917 רעב

 ןטצעל ןזיב ןוא דוב םעניילק ןיא ןטערטעגנײרַא רֶע זיא 1902 ןיא

 זיא ענליוו ןיא ןעוו ,1907-1906 ןרָאי יד ןיא .דנוב ןטימ טבעלעג גוצ-םעטָא

 יד ,גנוטייצ-סקלָאפ ,רעקעוו רעד) עסערּפ עכעלגעט עשידנוב יד ןענישרעד

 ,גנוטייצ יד ןטײרּפשרַאפ םייב טקיטפעשַאב טרָאד ןעוועג רע זיא (גנונפָאה

 .גתטייצ-סקלָאפ בקעי ןפורעג םיא טָאה'מ

 ןרָאװעג טריטסערַא טרָאד זיא ,עשרַאװ ןייק קעװַא רע זיא ענליוו ןופ

 עמרוט רעד ןיא רָאי ייוצ ןסעזעגּפָא זיא ןוא טייקיטעט רעשידנוב רַאפ

 .קַאירוַאּפ

 עשידנוב יד ןטײרּפשרַאפ טימ ןעמונרַאפ רעדיוו ךיז רע טָאה 1917 ןיא

 -20 ןופ ןעגנורעייפ יד תעב .,וועיק ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,גנוטייצ-סקלָאפ

 טיוט ןייז רַאפ ץרוק .טליקרַאפ ךיז ןילכימ בקעי טָאה ייליבוי-דנוב ןקירָאי

 ןעקנַאדעג עטצעל ענייז ןוא טברַאטש רע זַא ,יורפ ןייז וצ טגָאזעג רע טָאה

 רעד ןיא -- זיא השקב עטצעל ןיימ :טגָאזעג טָאה רע .דנוב ןטימ ןענייז

 עטצעל ענייז .םיא ןגעוו גָאלָארקענ ַא ןקורדּפָא ןעמ לָאז גנוטייצ-סקלָאפ
 -רעטעברַא רעשידיי רעד ןבעל לָאז :טעשטּפעשעגסױרַא רע טָאה רעטרעוו
 ,דנוב
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 דנילב קחצי

 -חרזמ ,גרעבמעל ייב ףרָאד ַא ןיא 1867 רעבָאטקָא ןט15 םעד ןריובעג

 .עניטנעגרַא ,סערייא סָאנעוב ןיא 1947 טסוגױא 8 םעד ןברָאטשעג -- עיצילַאג

 רעייז ןבָאה ייז .לדנַאהניילק טימ ןעמונר וַאפ ךיז ןבָאה ןרעטלע ענייז
 -רעד עלענָאיצידַארט ַא ןבעגעג ןוז {

 ןיא טנרעלעג טָאה קחצי .גנואיצ

 ,שרדמ-תיב ןיא רעטעּפש ןוא םירדח

 -רַאפ ךיז רע טָאה הנותח רעד ךָאנ
 ,רחסמ טימ ןעמונ

 ךיז טָאה קלָאפרָאּפ עגניי סָאד

 טימ ןריסערעטניא ןבוהעגנָא דלַאב

 ,גנוגעוַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד

 ,גרעבמעל ןיא ןענַאטשטנַא זיא סָאװ
 זיא דָאירעּפ-ןרענָאיּפ םעד טָא ןיא

 ןופ רעדנירג יד ןשיווצ ןעוועג רע
 "די; ןיארַאפ-רעטעברַא ןשידיי םעד

 ןוא רעמ ץלַא זיא דנילב ."הקזח

 רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגניירַא רעמ

 -סיוא ךיוא טַאהעג ןוא ןטפעשעג ענייז ז טקיסעלכַאנרַאפ טָאה רע .גנוגעוַא

 םיא ןעמ טָאה ןזיירק עשידיי-וויטַאװרעסנָאק יד ןיא --- תופידר ןייטשוצ

 סָאד רעבָא ,טריטסערַא לָאמ ןייא טשינ םיא טָאה ײצילָאּפ יד ןוא טלדַאטעג

 טעברַא עשיטסילַאיצָאס-שירענָאיּפ יד ןוט ןופ ןטלַאהעגּפָא טשינ םיא טָאה

 ,רעגנוה ןוא טיונ ןטילעג טָאה החּפשמ ןייז .תוכָאלמ-לעב עשידיי יד ןשיווצ
 -רֶא ןוא עשירָאטַאטיגַא יד ןוטעג רעטייוו טפַאשײרױטעג טימ טָאה רע רעבָא
 ,גנוגעווַאב רעד רַאט טעברַא עשירָאטַאזינַאג

 -רעטעברַא ןשידיי ןופ רעפַאש יד ןשיווצ ןעוועג ךיוא רע זיא רעטעּפש
 -ָאפ ןופ ןרָאי רעקיצניינ יד ןיא .גרעבמעל ןיא ?טייקכעלרעדירב; ןייארַאפ
 יד טרירטנעצנָאק עיצוטיטסניא רעד םורַא ךיז טָאה טרעדנוהרָאי ןקיר
 ןרָאװעג טייצ רעד טימ זיא דנילב .ןטסילַאיצָאס עשידיי יד ןוכ טייקיטעט

 יד ןשיווצ ןעוועג זיא רע .עיצוטיטסניא רעד ןופ רעריפנָא רעשיטקַאפ רעד
 סָאװ ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא עסערּפ רעשיטסילַאלצָאס רעד ןופ ןרענָאיּפ
 זיא רע .רעטעברַאטימ עריא ןופ רענייא ןוא עיצילַאג ןיא ןענישרעד זיא

 רעטעברַא עשידיי יד טריזינַאגרָא ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןשיװצ ןעוועג ךיוא
 ,ףמַאק ןלענָאיסעכָארּפ םוצ עיצילַאג ןיא

 דנילב זיא ,דנוב רעד דנַאלסור ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג 1897 ןיא זיא'ס ןעוו

 ןיא טלעטשעג ךיז טָאה רע .רעגנעהנָא עסייה ענייז ןופ רענייא ןרָאװעג
 יד ןעמוקַאב םיא ןופ ןוא דנוב ןופ טעטימָאק ןשידנעלסיוא ןטימ טקַאטנָאק
 םייב קיפליהַאב ןעוועג רע זיא רעטעּפש .ןרושָארב ןוא ןעגנוטייצ עשידנוב

 רעשיסור רעד רעביא רוטַארעטיל ערענָאיצולָאװער ןטרָאּפסנַארט ןריפרעביא
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 רעטיײברַא רעשידוי :לּפמעטש ןטימ לטרַאק ַא ךיז רַאפ בָאה'כ .ץענערג

 ןשידנעלסיוא םוצ טריסערדַא ,גרעבמעל טייקכילרעזירב ןיירעפ סגנודליב
 זיא טָא ,דנילב קחצי ןופ ןבירשעגרעטנוא ןוא ןָאדנָאל ןיא דנוב ןופ טעטימָאק
 : טסקעט רעד

 ערעייא ןטלַאהרעד רימ ןבָאה ךדיירפ ליפ טימ .1902 רַאורבעפ 2

 רעיא רַאפ ןסָאנעג עשידיי עלַא ןופ ןעמָאנ ןיא ךייא קנַאד ךיא ןוא ןטפירש
 ךייא ןטעב רימ .שטנואוו רעזנוא טליפרעד טָאה ריא סָאװ ,טייקכעלדניירפ

 סע) "סערדַא רעד ףיוא סעבַאגסױא ערעטייו יד ןקיש וצ זנוא טסכעלפעה
 -רַאפ טרעװו לטרַאק סָאד .(גרעבמעל ןיא סערדַא טדנילב ןבעגעגנָא טרעוו
 רעטײברַא יד ךָאה; ..."סורג"רעדורב ןשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס טימ, טקידנע
 ?דנוב רעד ךָאה; ,(דנַאלסור ןיא דנוב ןופ ןַאגרָא רעלַאגעלמוא) "עמיטש

 דנילב קחצי ךיוא זיא ,עיצילַאג ןיא ןטסילַאיצָאס עשידיי ערעדנַא יד יו

 זיא רע .ייטרַאּפ רעשעיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעעיליוּפ רעד ןיא קיטעט ןעוועג
 ןופ עיצקַא רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןשיװצ ןעוועג
 יד ןעו .רעטעברַא עשידיי יד ןופ עיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס ַא ןפַאש
 -ַאק ןטשרע םעד ןפַאשעג טָאה ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשיליוּפ
 ןשיווצ ןעוועג דנילב זיא ,ןדיי ןשיווצ טעברַא-רוטלוק ַא ןריפ וצ ףיוא טעטימ
 טלעטשעגנדירפוצ טשינ טָאה טעברַא עקיזָאד יד ןעוו .רעדילגטימ ענייז
 ,עיצַאזינַאגרָא עשידיי ַא ןפַאש רַאפ גנוגעװַאב יד טקרַאטשעג ךיז טָאה'ס ןוא
 -נירג םעד טיירגעגוצ טָאה סָאװ ,טעטימָאק ןעמייהעג ןיא ןעוועג דנילב זיא
 רענַאיצילַאג) .ס .9 .שז רעטעדנירגעג-יינ רעד ןיא ,(1905) רָאפנעמַאזוצ-גנוד
 ,ויטקַא רעייז ןעוועג דנילב זיא (דנוב

 "וב ןיא טצעזַאב ךיז רעדניק ןוא יורפ ןייז טימ רע טָאה 1908 רָאי ןיא
 רעטעברַא עשידיי יד ןשיוװצ קיטעט ןעוועג רע זיא טרָאד ךיוא .טשעּפַאד
 ןעוװעג רע זיא 1919 ןיא .ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעדילַאיצָאס רעד ןיא ןוא
 טָאה סָאװ ,טכַאמ-ךטַאר רעד ןיא רעטמַאַאב רערעכעה ַא יװ טקילײטַאב
 טכַאמ-ןטַאר רעד ןופ ןלַאפ ןכָאנ .טייצ עצרוק ַא טריטסיזקע ןרַאגנוא ןיא
 ,ןיוו ןיא טצעזַאב ךיז דנילב טָאה

 ןיא טבעלעג טָאה דנילב סָאװ ,רָאי קילטנעצ ןבלַאהטרעדנָא ךרעב
 -לַאיצָאס רעד ןיא וויטקַא ןעוועג רע זיא ,טָאטש-טּפױה רעשיכיירטסע רעד
 קיטייצכיילג .עּפורג רעשידנוב רעד ןיא ךיוא יװ ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד
 ןעוועג זיא םייה ןייז .ןלױּפ ןיא דנוב ןטימ טקַאטנָאק ןיא ןענַאטשעג רע זיא
 ,ןיוװ ןייק ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןטסידנוב רַאפ טרָא-םַאנפיוא ןַא ןוא סערדַא ןַא
 .יורפ ןייז ןגױצַאב ךיוא ךיז טָאה דנוב םוצ עביל רעבלעז רעד טימ

 ,1924 רַאורבעפ ןיא שטוּפ ןשיטסישַאפ ןזיב ןטלַאהעגנָא סע טָאה ױזַא
 -ולב יד ךָאנ ,ןכיגניא םיא ןעמ טָאה טַארקָאמעדילַאיצָאס ןויטקַא ןַא יוװ
 גנוריגער יד טָאה םורַא טייצ ַא ןיא .טריטסערַא ,ןיוו ןיא ןפמַאק עקיט
 ,דנַאל סָאד ןזָאלרַאפ טעװ רע זַא יאנתב ,ןעיײרפַאב וצ םיא ןעוועג םיכסמ
 -- םייה עטלַא ןייז טכוזַאב טָאה רע .טרירגימע דנילב טָאה הרירב ןיאב
 טָאה רע ואוו ,עשרַאװ ןיא טבעלעג ךיוא טייצ ַא ןוא עקָארק ,גרעבמעל
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 -עשרַאװ רעד ןיא .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןיא טגנערברַאפ געט ענייז

 -ַאק עכעלטע טכעלטנפערַאפ רעירפ ךָאנ רע טָאה גנוטייצ-סקלָאפ עיינ רעוו

 ,תונורכז ענייז ןופ ךעלטיּפ
 ןענופעג ךיז ןבָאה'ס ואוו ,עניטנעגרַא ןייק טרירגימע דנילב טָאה ףוסל

 דנילב ןיא סערייא סָאנעוב ןיא ךיוא ,ןטסיטרַא עשידיי -- רעדניק ענייז

 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא ןעוועג

 ,ײטרַאּפ
 .סקלָאפ עינ ; הירֲא .עשרַאװ ,גנוטיצ-סקלָאפ עיינ ,תונורכז ; דנילב קחצי :; .ב

 רעבָאטקָא 20 ןבעל רעניטנעגרַא : רעיימלעגיב .ר .עשראװ ,1936 רעבָאטקָא 16 ,גנוטייצ

 "ןיג ,1947 רעבמעטּפעס ,טײצ רעזנוא .טרָאד : רצזייּפש סקַאמ .,סערייא סָאנעוב ,6

 .1956 קרָאייג ,דנַאב רעטשרע ,רוטַארעטיל רעשידיי רעינ רעד ןופ ןָאקיסקעל .קרָאי

 .ה .ש ?

0 

 ןַאמנעזָאר עּפיל .רד

 -ינוא רעגרעבמעל ןיא טרידוטש .עיצילַאג"-חרזמ ,עצײהדָאּפ ןיא ןריובעג

 רעטשרע רעד רַאפ ןרָאי יד ןיא .טעטלוקַאפ ןשידירוי ןפיוא טעטיזרעוו
 רעשיטַארקָאמעז-לַאיצָאס רעשידיי רעד ןיא קיטעט ןעוועג המחלמד .טלעוו

 רעד ןופ .(דנוב רענַאיצילַאג -- .ס.ּפ.שז) ייטרַאּפ ץ :

 רע ואוו ,ןיוו ןיא טבעלעג המחלמ-טלעוו רעטשרע
 ,טַאקָאװדַא סלַא טריציטקַארּפ טָאה

 -סילַאיצָאס רעד ןיא וװיטקַא ןעוועג ןיוו ןיא ךיוא

 רעטשרע רעד ןופ ףוס ןכָאנ ,גנוגעווַאב רעשיט
 "רֶא עסיורג ַא ןעוועג ןיוו ןיא זיא המחלמ-טלעוו
 "עד ןוא םיטילּפ-המחלמ -- ןטסידנוב ןופ עיצַאזינַאג

 ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןעײמרַא יד ןופ עטריזיליבַאמ
 עיצַאזינַאגרָא יד .עניווָאקװב ןוא שיצילַאג ןופ

 ןוא עלערוטלוק ,עשיטילָאּפ עסיורג ַא טריפעג טָאה

 ַא ןריפ וצ ןעמוקעגסיוא זיא'ס .,טייקיטעט-ףליה

 טייז ןייא ןופ ןטסינויצ יד ןגעק ףמַאק ןקיטפעה

 ,רד .טייז רעטייוצ רעד ןֹופ ןטסינומָאק יד ןוא
 ןוא סנַאמסיק יד טימ ןעמַאזצ ןַאמנעזָאר עַּפיל 2 :

 -וג ַא יוו .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ רעריפ יד ןעוועג ןענייז ערעדנַא

 רעגָאז-טרָאװ ןוא רעייטשרָאפ רעד ןעוועג טפָא ןַאמנעזָאר זיא ,רענדער רעט

 -רוטש עסיורג טריפעג רעציזרָאפ סלַא ךיוא טָאה רע ,ןטסידנוב רעניוו יד ןופ

 ,טייצ רענעי ןיא ןעגנולמַאזרַאפ עשימ

 -רעירפ ערעייז ןיא ןרָאפעצ ךיז ןענייז עטריזיליבָאמעד ןוא םיטילּפ יד ןעוו
 רעניילק רעד טימ ןדנוברַאפ ןבילבעג רעטייוו ןַאמנעזָאר זיא ,ןעמייה עקיד

 רעד ןיא טריפעגנײרַא עפורג יד טָאה רע .ןטסידנוב עּפורג רענעבילבלַאפ
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 "נָא ןַא ןרָאװעג זיא רע ואוו ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשיכיירטסע

 ןסיורג ןופ לוסנָאק-טסירוי ןעוועג זיא רע .רָאטקעל ןוא רעוט רענעעזעג

 ,ךיירטסע ןיא רעטעברַא-לַאטעמ ןופ ןייארַאפ

 -רעטניא ןשיטסילַאיצָאס ןופ סערגנָאק םוצ עיצַאגעלעד עשידנוב יד ןעוו

 ַא טנדרָאעגנייא טָאה ,ןיוו ןיא 1921 רעמוז ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,לַאנָאיצַאנ
 טָאה טייצ וצ טייצ ןופ .רעציזרָאפ רעד ןעוועג ןַאמנעזָאר עּפיל זיא ,גניטימ
 ןיא ןוא (עשרַאװ) גנוטייצ-סקלָאפ רעשידנוב רעד ןיא ווירב טקורדעג ךיוא רע
 .אקלַאוו -- ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא לַאנרושז ןשידנוב

 רע טָאה 1982 יַאמ 16 םעד .גנולצולּפ ןברָאטשעג זיא ןַאמנעזָאר עּפיל

 טָאה רע .גרעב רעקרַאמרעיײטש יד ןיא טריצַאּפש דניק ןוא יורפ ןייז טימ
 ןעוועג טלַא לכה-ךס .טרָא ןפיוא טיוט ןלַאפעג ןוא גָאלש-ץרַאה ַא ןעמוקַאב

 ןוא רעשידנוב רעד יירטעג טנידעג ןבעל ןייז ןופ טפלעה ַא יו רעמ ןוא רָאי 0
 ,גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רענײמעגלַא

 ,1932 יַאמ 29 ,טרָאד : ןַאמסיק .י .רד : עשרַאװ ,1932 יַאמ 20 ,גנוטייצ-סקלָאפ עיינ ; .ב
 טע/2182, 1 1קוסס 1922, 1/292262.  ,ץיװָאנרעשט ,1922 יַאמ 27 ,גנוטייצ עיינ יד

 .ה .ש י

0 

 רעציבמעד דוד לאוי

 -טסע) עיצילַאג-ברעמ .עקָארק ןיא 1886 רַאורבעּפ ןט16 םעד ןריובעג
 ןעמוקַאב רָאי 18 וצ ,ןיד-תיב שאר רעװעקָארק ,והילא-סחנּפ ןופ ןוז .(ךייר
 ףיוא ףױרַא רעבָא זיא רע .ןייד ןרעוװ טלָאזעג רָאי 20 וצ ןוא הארוה-רתיה
 ויטקַא קרַאטש ןעוועג ןיוש זיא חסּפ רעדורב רערעגניי ןייז .געוו ןרעדנַא ןַא
 ןוא (דנוב רענַאיצילַאג) ייטרַאּפ רעשיטַארקָאמעדי-לַאיצַאס רעשידיי רעד ןיא

 -עװַאב:רעטעברַא רעשידיי רעד טימ ןדנוברַאפ ךיוא ךיז רע טָאה םיא ךרוד
 ,גנוג

 רע טָאה ,םידומיל עשידיי יד ייב רעירפ יו ,הדמתה רעבלעז רעד טימ
 ןטייקיאעפ עסיורג עַיײז קנַאדַא ,גנודליב רעכעלטלעוו וצ ןעמונעג טציא ךיז

 ןעמוקַאב ןוא סנעמַאזקע יד ןטלַאהעגסױא טייצ רעצרוק א ןיא רע טָאה
 ,שינגייצ-ערוטַאמ ַא

 ןשיווצ ,ןרוטַארעטיל ןוא ןכַארּפש ןופ ןעגנושרָאפ טעמדיוועג ךיז טָאה רע
 ןוֿפ קרעװ עשיסַאלק ןצעזרעביא טימ ןעמונרַאפ ךיז ןוא ,שידיי ןופ ךיוא ייז
 -ױּפ ןיא שידיי ןופ ךיוא יו ,שידיי ןיא שיאערבעה ןוא שיליױוּפ ,שיכירג-טלַא

 עיגָאלַאנימרעט עשידיי ַא ןטעברַאסױא טוװואורּפעג .(קוביד סיקסנַא) שיל

 רעד ןופ טיבעג ןפיוא טריטנעמירעּפסקע ללכב ןוא ןטפַאשנסיװ עטקַאזקע ןופ
 .ךַארּפש רעשידיי

 ןופ ךשמב .דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװעקָארק רעד ןיא קיטעט ןעוועג
 עלענָאיסעּפָארּפ יד ןיא טעברַא:רוטלוק רעד טימ טריפעגנָא רע טָאה ןרָאי
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 "רָאפ סעירעס ןטלַאהעג טרָאד טָאה רע ,רעטעברַא עשידיי יד ןופ ןענייארַאפ

 .ןסרוק-גנודליב טריפעגנָא ןוא טריזינַאגרָא ,ןעגנוזעל

 עקָארק ןיא 1924 לירּפַא 30 םעד ןברָאטשעג זיא רעציבמעד דוד לאוי

 ,טײקנַארק-ןעגנול רערעגנעל ַא ךָאנ ,(ןלוּפ)
 :ןעזײר ןמלז .עשראװ ,1924 יַאֿמ 9 ,גנוטייצ-סקלָאפ רעזנוא : רעיּפאּפ ,מ : .ב

 ענליװ ,דנַאב רעטשרע ,עיגָאלָאליפ ןוא עסערפ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןָאקיסקעל

 .1958 קרָאיריג ,דנַאב רעטיײװצ ,רוטַארעטיל רעשידי רעײנ רעד ןופ ןָאקיסקעל .8

 ,1931 קרָאירינ ,דנַאב רעטשרע ,רעטַאעט ןשידיי ןופ ןָאקיסקעל : גייווצרעבליז ןמלז

 ה .ש י

0 

 ןַאמדירפ לרעב .רד

 עמורפ ייב ,עניווָאקוב ןיא ,טערעס לטעטש ןיא ןרָאװעג ןריובעג
 טָאה ןוא הבישי ַא ןיא ןרָאװעג טקישעגקעװַא זיא רע .ןרעטלע עשידיסח

 -ער; ַא טכַאמעג טָאה רוחב רעקירָאי-18 רעד ןעוו .בר ַא ןסקַאװסיױא טלָאזעג
 ןיק טנעקעג טינ טעמכ רע טָאה ,הבישי ןופ ןפָאלטנַא זיא ןוא ?עיצולָאװ

 ,טרעטַאמעג רעווש ךיז רע טָאה רָאי עכעלטע .שדוק ןושל ץוחַא ,תוא תרוצ

 -ַאוקע-ארוטַאמ םעד ןטלַאהעגסױא טָאה רע זיב ,טרעגנוהעג ךעלבעטשכוב
 ןרידוטש טעטיזרעוװינוא רעניו ןיא קעװַא זיא ןוא עיזַאנמיג ַא ןיא ןעמ
 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא ןרָאװעג ויטקַא דלַאב זיא רע .ץנעדורּפסירוי

 ,גנוגעווַאב
 ןיא ריִציפָא ןַא ןעוועג ןַאמדירפ זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא

 ָארויב ַא טנפעעג ךיז רע טָאה המחלמ רעד ךָאנ .ײמרַא רעשיכיירטסע רעד

 רעוט רעטנַאקַאב ַא ןעוועג ןיוש ןַאד זיא רע .ץיווָאנרעשט ןיא רוטַאקָאװדַא ןופ
 -ַאמעד-לַאיצַאס רעשידיי רעד ןיא --- גנוגעוַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא

 דלַאב זיא ןוא (.ס .ּפ .שז) עניווָאקוב ןוא עיצילַאג ןופ ייטרַאּפ רעשיטַארק

 ,עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ רעוט עטסקיטכיוװ יד ןופ רענייא ןרָאװעג
 רעטעּפש ןוא עניוװָאקוב ןיא המחלמ רעד ךָאנ ןרָאװעג טיובעגפיוא זיא סָאװ

 .עינעמור ןופ ןלייט ערעדנַא ןיא

 ןרָאװעג ןפַאשעג המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ זיא עניוװָאקוב ןיא

 יו הכולמ רעד ןופ ןרָאװעג טנעקרענָא זיא סָאװ ,טַאר-לַאנַָאיצַאנ רעשידיי ַא

 טָאה ןוא ןדיי רעניווָאקוב יד ןופ ץנַאטנעזערּפער עכעלטכער-ךעלטנפע יד

 ןַאמדירפ .ןזעוו-לוש ןשהכולמ ןופ טיבעג ןפיוא סעיצקנופ עשהכולמ ןעמוקַאב
 יד ןוא טַארילַאנָאיצַאנ םנופ ןטנעדיזערּפ-עציוו יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא
 -ַאנ םעד ןעלדנַאװרַאפ וצ ןעגנובערטש יד רַאפ טפַארק-ביירט עטסקרַאטש
 רעלערוטלוקילַאנָאיצַא: ןופ עיצוטיטסניא רעקידנעטש ַא ןיא טַאר-לַאנָאיצ

 ,ןדיי רעניווָאקוב יד רַאפ עימָאנָאטױא
 זיא ,סעיצוטיטסניא עלערוטלוק ענייז טיובעגפיוא טָאה דנוב רעד ןעוו

 עיצַאזינַאגרָא רעסיורג רעד ןופ שארב ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא ןַאמדירפ
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 ארואל לרעב

 טייצ ַא רַאפ רעציזרָאפ ַא ןופ עיצקנופ יד ןטלַאהעגנָא טָאה ןוא טיורנגרָאמ

 -לעוו ,ןעּפיא םלעהליוו רבח רעד טרָא ןייז ןעמונרַאפ טָאה רעטעּפש) ןרָאי ןופ

 דנוב רעד ןעוו .(ריביס ןיא גנוקישרַאפ ןיא ןבעל סָאד טקידנערַאפ טָאה רעכ

 זיא ,ץיווָאנרעשט ןיא ןלַאוװ-הליהק יד ייב ןוחצנ ןסיורג ַא ןטלַאהעגּפָא טָאה

 סלַא ןוא עיצקַארפ רעשידנוב רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןרָאװעג ןַאמדירפ

 רעד ןופ טנעדיזערּפ-עציוו רעד יװ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא רע זיא רעכלעזַא

 ,הליהק רעציווָאנרעשט

 "ףשינעמור סיורג, יד טריטסיזקע טָאה סע סָאװ ,ןרָאי עלַא יד רַאפ
 ןַאמדירפ זיא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןוא רעטשרע רעד ןשיוװצ ,הכולמ
 -רעסיוא רעשיטַאּפמיס ןייז טימ .דנוב ןופ ןעייר עטשרעדָאּפ יד ןיא ןענַאטשעג
 -פרַאש ענייז טימ ,טנעמַארעּפמעט ןקידעכָאק ןייז טימ ,גנוניישרעד רעכעל

 ַא ןופ ּפיט רענייפ א ןעוועג רע זיא ,ךעלטרעוו-טקלָאפ עגולק ןוא עקיניז

 ןופ טרעיַאפ ןוא טבילַאב .טנעגילעטניא-סקלָאפ ןשיטסילַאיצָאס ןשידיי

 רע זיא ,רענגעק-ײטרַאּפ ןופ וליפַא טעטכַאעג ךיוה ןוא טניירפ ןוא םירבח
 עשיטילָאּפ עלַא ןיא דנֹוב ןופ רעייטשרָאפ עטסנעש יד ןופ רענייא ןעוועג
 -ךירפ זיוה. סָאד --- םייה ןייז ,סעיצוטיטסניא-ייטרַאּפ עלַא ןיא ןוא סעיצקַא
 גנוי רַאפ זה עטסכעלדנײרפטסַאג סָאד יו םש ַא טַאהעג טָאה -- ?ןַאמ
 רעד רַאפ רעבָא לעיצעּפס ,גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ טלַא ןוא
 רעד ןופ "לרעמעקא ַא ןסקַאװעג ןיילַא זיא ןַאמדירפ זיוה ןיא לייוו ,טנגוי
 ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,ךעלגניי ייווצ ןוא ךעלדיימ ייווצ ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי

 ,ןַאמדירפ ארואל עטרבח יד ,יורפ ןייז :ןרעטלע ערעייז ןופ ןגעוו יד ףיוא
 רעד טימ ןעמונעגפיוא קידנעטש רעדניק עריא ןופ טניירפ עגנוי יד טָאה
 ,טפַאשטנײרפטסַאג רעכעלרעטומ רעטסמערַאוו
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 -ַאפ רענעפָא רעד ןביױהעגנָא ךיז טָאה עינעמור ןיא ןעוו ,1922 ןיא

 ערעװש ַא ןעמוקעג ןַאמדירפ עילימַאפ רעד רַאפ זיא ,סרוק רעשיטסיש

 -ָאס רעד ןופ ללכב ןוא דנוב ןופ טייקיטעט עכעלטנפע ןייק ,רָאג זיב טייצ

 עיצַאזינַאמָאר יד .ןעועג ךעלגעמ רעמ טשינ זיא גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצ

 רעד ןוא טסיופ רענרעזיא ןַא טימ ןרָאװעג טריפעג זיא ןטכירעג יד ייב
 "ור יד טנרעלעגסיוא ךיז טוג גונעג טינ טָאה רעכלעוו ,ןַאמדירּפ טַאקָאװדַא
 -עג טשינ עיסעּפָארּפ ןייז ןיא ןרָאי ערעטלע יד ףיוא טָאה ,ךַארּפש עשינעמ

 ןיא ,ןוז רעטסגניי ןייז ךָאנ טָאה וצרעד .סרוק םעיינ םייב ןטעברַא טנעק

 רעשינעמור רעד טימ טּפַאשטנַאקַאב טכַאמעג ןיוש ,רָאי 16 ןופ רעטלע

 יד ןוא ,תוסיפת עשינעמור טימ ןוא (יײצילָאּפ עשיטילָאּפ "עצנארוגיס;,

 ,ץיווָאנרעשט ןזָאלרַאפ וצ ןעגנואווצעג םיא ןבָאה ןדנעטשמוא

 ,טשערַאקוב ןייק ןגױצעגרעבירַא סנַאמדירפ יד ךיז ןבָאה 1924 ןיא

 -יטקַא רענעפָא ןופ ןגיוצעגקירוצ ןוא ליטש ןרָאװעג זיא "ןַאמדירפ זיוה, סָאד

 ,םייה עשיטסילַאיצָאס ַא ןבילבעג זיא'ס זַא ,ךיז טייטשרַאפ ,רעבָא ,טעטיוו

 ןענייז ייז ןעוו לָאמ סעדעי ,סערדַא םעד טסואוועג ןבָאה םירבח רעניװַאקוב

 .טשערַאקוב ןייק ןעמוקעג
 -עמור רעד ןיא טנידעג טָאה רעכלעוו ,סקַאמ ,ןוז רערעטלע סנַאמדירפ

 רעשיטַארקָאמעד רעד ןיא קעװַא זיא ,עירעליטרַא רעד ייב ײמרַא רעשינ

 ,ןדנואוושרַאפ טרָאד זיא ןוא ,גירק-רעגריב םעד תעשב ,עינַאּפש ןיא ײמרַא

 ַא זיא ,עטאעב ,רעטכָאט ןייז .ןעמוקעגניהַא זיא רע ואוו ,טשינ טסייוו ןעמ

 "-עוש רעד ןיא .עניב רעשינעמור רעד ףיוא ןירעליּפשיש עטריטנַאלַאט

 ןליּפש טביולרעד ריא ןעמ טָאה עינעמור רעשיטסישַאפ רעד ןופ טייצ רער

 .רעכוזַאב עשידיי רַאפ ךעלסילשסיוא רעבָא ,רעטַאעט טייצ עצרוק ַא

 -עג זיא רע ןעוו ,רָאי 70 ךרעב ןרָאװעג טלַא זיא ןַאמדירפ לרעב .,רד

 ןברָאטשעג זיא ארואל יורפ ןייז ,1941 רָאי ןיא ,טשערַאקוב ןיא ןברָאטש

 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ דעד ךָאנ טשערַאקוב ןיא

 ןַאמסיק .' .רד

6 

 ןַאמדלעפ ףלָאדַא ןוא רַאקסָא

 רעד רעטנוא .עקָארק ןיא עילימַאפ רענעעזעגנָא ןַא ןופ טמַאטשעג

 דילגטימ רעװיטקַא ןַא ןרָאװעג רַאקסָא זיא רעדורב ןרעטלע ןייז ןופ העּפשה

 -ַאיצילַאג) עיצילַאג ןיא ייטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ

 .(דנוב רענ

 .עיצַאזינַאגרָא רעוװעקָארק רעד ןיא קיטעט ןעוועג רָאי עכעלטע ךשמב

 ןפַאשעג רע טָאה טרָאד .ױרטסָא-שירעמ ןיא טצעזַאב ךיז 1913 רָאי ןיא

 ,טיוט ןייז זיב ןענַאטשעג זיא רע רעכלעוו ןופ שארב ,עּפורג עשידנוב ַא

 גנואײטשטנַא יד ריא ךָאנ ןוא המחלמ-טלעוו עטשרע יד ןעמוקעג זיא'ס
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 ַא ןרָאװעג זיא ױרטסָא-שירעמ .קילבוּפער רעשיקַאװָאלסָאכעשט רעד ןופ

 עשירַאטעלָארּפ עסיורג ַא טַאהעג ןבָאה ןָאיַאר רעד ןוא טָאטש יד .ריא ןופ לייט

 רַאקסָא .רעבערגנליוק עשילױּפ רעטנזיוט ליפ ייז ןשיווצ ,גנורעקלעפַאב

 -ירַאטעלָארּפ רעד ןופ רעריפנָא-טּפיױה יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא ןַאמדלעפ

 ןסיוטשעגפיונוצ ךיז ןבָאה'ס ואוו ,טרָא ןַא ןיא .טנגעג רעד ןיא גנוגעווַאב רעש

 ָאיצאנרעטניא ןוא ןטפַאשנדיײל (עשיליוּפ ןוא עשיכעשט) עשיטסילַאנָאיצַאנ
 ןוא רעגערט-ןָאפ רעד ןרָאװעג ןַאמדלעפ זיא ,ןסערעטניא-רעטעברַא עלַאנ

 טריקַאטַא רַאפרעד זיא רע ,ףמַאק ןשיטסילַאיצָאס םענייר ןופ רעגָאז-טרָאװ

 רעלוּפָאּפ ןעועג רעבָא זיא רע ,ןזיירק עשיטסילַאנָאיצַאנ יד דצמ ןרָאװעג

 -עשט ןיא טנַאקַאב טוג ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז ,ןסַאמ-רעטעברַא יד ןשיװצ

 .עיקַאוװָאלסָאכ

 טָאה ,טעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןיא ןוטרַאפ ןעוועג זיא רע םגה

 ןייז רעטנוא .ןבעל ןשידיי םוצ סערעטניא םעד ןריולרַאפ טשינ ךָאד רע

 עינַאּפמַאק-לַאװ רעד ןיא טקילײטַאב ךיז עּפורג עשידנוב יד טָאה גנוריפנָא

 -עג טלייוועג ןענייז ןטסידנוב ערעדנַא 8 ךָאנ ןוא ןײלַא רע .הליהק רעד וצ

 רע טָאה טייצ עצנַאג יד ,ױרטסָא-שירעמ ןיא הליהק רעד ןופ טַאר ןיא ןרָאװ

 ,עקָארק ןיא גנוגעװַאב רעשידנוב רעד טימ גנודניברַאפ יד ןטלַאהעגנָא

 טימ ךיז ןענעקַאב וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא טיוט ןייז רַאפ ןכָאװ עכעלטע

 סַאּפ ןשידנעלסיוא ןַא רעֶבָא ,דנַאלשטייד ןייק ןרָאפ טפרַאדעג בָאה'כ .םיא
 -ייז ןעגנואיצַאב עשטייד-שיליוּפ יד לייוו ,ןבעג טלָאװעג טשינ רימ ןעמ טָאה
 .עיזעלשרעביוא ןגעוו ךוסכיס ןבילוצ טפרַאשרַאפ רעייז ןעוועג טלָאמעד ןענ
 -וצרעבירַא לריּפַאּפ ַא טפַאשרַאפ ךיז טרָאד ןוא עקָארק ןייק קעװַא ךיא ןיב
 וצ זיולב טוג ןעוועג זיא סָאד .ץענערג עשיקַאװָאלסָאכעשט-שילױּפ יד ןייג
 שינעבױלרעד ַא ןבָאה טפרַאדעג רעבָא בָאה'כ .טיבעג-ץענערג ןיא ןייז
 -שטייד ןיא ןעמוקניירא ןענעק וצ טרָאד ןופ ידכ ,דנַאל ןיא רעפיט ןרָאפ וצ
 רימ ןבָאה עקָארק ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ רעריפ יד .דנַאל
 ןיא ןעמוקַאב שינביולרעד ַאזַא ךיא לעװ ףליה סנַאמדלעפ טימ זַא ,טגָאזעג
 ,ױרטסָא-שירעמ

 ןוא טעניבַאק ןשיטסיטנעד ןטנדרָאעגנייא-ןייפ ןייז ןיא ןעמוקעג ןיב'כ
 ,ןַאמ ןקירָאי-לטימ ןדנָאלב ,ןקידנעעזסיוא-טנוזעג ,ןכיוה ַא ךיז רַאפ ןעזרעד
 ןטלַאהַאב טשינ רע טָאה ,ךוזַאב ןיימ ןופ קעוצ םעד טרעהרעד טָאה רע ןעוו
 רעװעקַארק יד ןעניימ יצ ,טגָאזעג רע טָאה ,שטייטס; -- .טייקנדירפוצמוא ןייז
 ,ץלַא ןוט ָאד ןעק ךיא ןוא קרַאװלָאפ ןיימ זיא יױרטסָא-שירעמ זַא ,םירבח
 ,ןטנעילק עיינ רימ ייז ןקיש גָאטשרענָאד ןוא גָאטנָאמ ןדעי ,ןליוו ייז סָאװ

 ,ןטנעיצַאּפ יד טימ ךיז ןקיטרַאפּפָא ןכָאנ .ןטרַאװ ןסייהעג רימ טָאה רע
 טדער'ס זַא ,טגָאזעג טָאה רע .טמַא-ייצילָאּפ-טּפיױה ןיא טרינָאפעלעט רע טָאה
 רימ רַאפ טעב רע ןוא ןַאמדלעפ רַאקסָא טַאר-רעטעברַא ןופ רעציזרָאפ רעד
 ןענייז דלַאב .רימ רַאפ טריטנַארַאג רע .גָארּפ ןייק שינביולרעד-עזייר ַא
 בָאה רעטעּפש טונימ עכעלטע טימ ןוא טמַא-ייצילַאּפ ןיא קעװַא עדייב רימ
 ,טנַאה ןיימ ןיא טאהעג טנעמוקָאד ןקיטיונ םעד ךיא



 ,רבח ןטיובעג-טסעפ ןוא םענייש םעד טימ טנגעזעג ךיז בָאה'כ ןעוו
 ןבעל ןייז ןופ געט יד זַא ,ןעמוק טנעקעג טשינ ןעניז ןפיוא רָאג רימ טָאה
 םעד ןיא טנעילעג רעבירעד ךיא בָאה גנוניױטש טימ .,עטלייצעג ןענייז
 -עג 1921 יַאמ ףוס זיא ןַאמדלעפ רַאקסָא ,טיוט ןייז ןגעוו ןַאגרָא ןשידנוב
 ,םוירָאטַאנַאס רעניוו ַא ןיא ןברָאטש

 רעשידיי רעד ןופ רעוט רענעעזעגנָא ןַא ןעוועג זיא ףלָאדַא רעדורב ןייז
 -טימ ַא ןעוועג ןרָאי ייר ַא .עיצילַאג ןיא ייטרַאּפ רעשיטַאהקָאמעד-לַאיצַאס
 יסַאק ךיוא יװ ,טעטימָאק רעװעקָארק ןופ ןוא טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ דילג
 קיטעט ןעוועג רע זיא 1920 ןיא גנוקינייארַאפ רעד ךָאנ .ײטרַאּפ רעד ןופ רער
 םעד ןברָאטשעג זיא רע ואוו ,עקָארק ןיא דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא
 ,1925 רעבמעווָאנ ןט3

 9שראוו ,חול-רעטעברַא .אשראוו- ,1 ילוי 15 ,ןרעטשנעגרַאמ ; לעװַאּפ : .ב

 ,1926 עשרַאװ ,חול-רעטעברַא ,2

 .ח .ש י
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 (רעברעוו) וַאדנַאל ַארַאלק

 ַא .החּפשמ רענעעזעגנָא ןוא רעכייר רעייז ַא ןופ טמַאטשעג טָאה יז

 -ליב עטיירב ךיוא יװ ,ןפָא ריא רַאפ ןעוועג זיא ןבעל םעװקַאב ןוא זָאלגרָאז

 ןעמוקַאב ןוא טצונעגסיוא עקַאט ַארַאלק טָאה עטצעל סָאד .ןטייקכעלגעמ-גנוד

 ,גנודליב עקיטרַאנדישרַאפ ןוא עטסנרע ןַא

 ןענעגונגַאב טלָאװעג טשינ ךיז ןוא עקטסילַאעדיא ןַא ןעוועג זיא ַארַאלק

 עװַאב רערענָאיצולָאװער רעד וצ וצ טייטש יז .,גָאטליױאוו םענעגייא ןטימ

 ןעװעג ןוא דנוב ןיא ןטערטעגניירַא יז זיא ןרָאי עגניי יד ןיא ךָאנ .גנוג

 ,דנַאלסור-םורד ןיא וויטקַא
 זיא יז ,דנַאלסור ןזָאלרַאפ וצ ןעגנואווצעג ןעוועג יז זיא 1906 ןיא

 עריא טָאה יז ואוו ,עיצילַאג ןייק רָאנ ,רעדנעל-ברעמ יד ןיא קעװַא טשינ
 -ַאב-רעטעברַא רעשידיי רעקיטרָאד רעד ןופ תושר ןיא טלעטשעג תוחוכ
 ןיא ,יד ןופ טיונ יד טלייטעג ןוא ןירעטעברַא ןַא ןרָאװעג זיא יז .גנוגעוו
 ַא ןוא ןסיוו טגָאמרַאפ טָאה ַארַאלק ,טלעטשעג ךיז טָאה יז טסניד סנעמעוו
 עשידיי יד ןופ גנילביל רעד ןרָאװעג ךיג זיא יז .טנַאלַאט-רענדער ןסיורג

 .עיצילַאג ןופ סנירעטעברַא ןוא רעטעברַא

 רעשידיי רעד ןופ טַאלבנכָאװ סָאד ןבירשעג רעטעּפש טָאה ריא ןגעוו
 רַאפ, :טַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד -- עיצילַאג ןיא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס
 -עג זיא רע .ןבעל ריא ןופ טלַאהניא רעד ןרָאװעג םזילַאיצָאס רעד זיא ריא

 ןרָאװעג זיא יז .ןעוועג בירקמ ץלַא טָאה יז רעכלעוו בילוצ ,טייקילייה ַא ןרָאװ

 ַא ןיא טעברַאעג יז טָאה גָאט ַא רעציירק 24 רַאפ .ןירעטעברַא עטסָארּפ ַא
 עריא טימ ןעמַאזוצ טיונ ,רעגנוה ןטילעג טָאה יז .גרעבמעל ןיא קירבַאפ

 ןופ זנוא וצ יז זיא ןעמוקעג .,רעטסעוװש רעייז ןרָאװעג זיא יז ,סעטרבח
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 ןופ טעברַא רערענָאיצולָאװער רערעווש רעד ןיא ךיז טָאה טרָאד .,דנַאלסור
 רערט ַא יװ רָאלק ,לָאטש יװ קרַאטש ,רעטקַארַאכ ריא טעדליבעגסיוא דנוב

 -רַאפ טָאה יז ,ליפעג-ןעיורפ ןקידתמא ,ןקיצרַאה טימ לופ ייברעד ןוא

 "יא יז טָאה םוטעמוא ןוא .דָארב ןוא לשימעשפ ,גרעבמעל ןיא טגנערב

 -עמוא ; קנעדנָא ןקידנרעיוד ַא ,טנעקעג יז ןבָאה סָאװ ,עלַא ייב טזָאלעגרעב

 ריא ןופ ןוא טסייג ריא ןופ תולעמ יד רַאפ גנורערַאפ טקעוװעג יז טָאה םוט

 ,"ץרַאה
 טָאה יז ואוו ,דנַאלשטײד ןייק קעװַא רעטעּפש יז זיא עיצילַאג ןופ

 ןוא רָאטקָאד-סקלָאפ ַא ןרעװ וצ ןעוועג זיא םיורט ריא .ןיצידעמ טרידוטש

 -עגּפָא טשינ ריא ייב זיא קיטייצכיילג .ןסַאמ עמירָא יד גנולייה ןעגנערב

 ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד וצ סערעטניא רעד ןרָאװעג טכַאװש

 -לַאיצָאס רעד טַאלבנכָאװ ןיא טעברַאעגטימ טָאה יז ,עיצילַאג ןוא דנַאלסור
 ןוא ןטנַארגימע-רעטעברַא עשידיי רַאפ ןטַארעּפער ןטלַאהעג ןוא טַארקָאמעד
 רעד ןיא יז טָאה טיוט ריא רַאפ טייצ עצרוק ַא ,דנַאלשטייד ןיא ןטנעדוטס
 טַאירַאטעלַארּפ רעד :עמעט רעד ףיוא טַארעּפער ַא טַאהעג ךַאבנעּפָא טָאטש
 -ןייא טָאה ןיײארַאפ-רעטעברַא רעשידנוב רעקיטרָאד רעד סָאװ ,עיגילער ןוא

 ,טנדרָאעג
 ,ןעגנונפָאה עסיורג ריא ףיוא טגיילעג ןעמ טָאה גנוגעווַאב רעד ןיא

 -עג טרעצרַאפ ךיג זיא טייקכעלנעזרעּפ רענייש רעד ןופ ןבעל סָאד רעבָא

 לכה-ךס ןופ רעטלע ןיא זיא ןוא טכוזדניווש ףיוא ןרָאװעג קנַארק זיא יז ,ןרָאװ
 ,(ץייווש) סָאװַאד ןיא 1909 לירּפַא 3 םעד ןברָאטשעג רָאי 3

 בייל זיא ל"ל) גרעבמעל ,1909 יַאמ 7 ,15 .מונ טַארקַאמעדילַאיצָאס רעד :ל"ל : .ב

 ,(לשימפשּפ ןופ וַאדנַאל
 סנאהעאע םעטתג אפ 2 1נסחפ 1909 ז., 20000824

 .ה .ש י
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 עּפָאי ַאטסוג .רד
 -סָארג עילימַאפ רעד ןופ רעטסעווש יירד ןופ עטסטלע יד ןעוועג זיא יז

 ןענייז יירד עלַא .קיאעפ ךעלטינשכרוד טשינ ןעוועג ייז ןענייז עלַא ,דרַאב

 -רַאפ ףוס ןזיב ןוא ןעייר עשיטסילַאיצָאס יד ןיא ןטערטעגנײרַא ירפ רעייז
 -עג ךיז טָאה ייז ןופ ענייא רָאנ) דנוב םעד ןוא םזילַאיצָאס םעד יירט ןבילב
 טשינ ןעװעג זיא ַאטסוג .,(המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב טעװעטַאר
 -עפ ןוא ןח ןרעדנוזַאב ַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה יז ,עטסטלע יד זיולב

 טשינ בָאה ךיא .רעביוצ ןכעלכײלגרַאפמוא ןַא טגָאמרַאפ טָאה יז ,ןטייקיא
 ריא .רעטקַארַאכ ןלעדייא ןוא םענייר רעמ ַא טימ ןשטנעמ ןייק טנָאקעג

 קידנצנעלג ןוא טעדליבעג .םזילַאיצָאס-ךוב ןייק ןעוועג טשינ זיא םזילַאיצָאס
 טכַארטַאב יז טָאה ,םזילַאיצָאס ןופ עטכישעג ןוא עירָאעט רעד טימ טנַאקַאב
 ןזיװַאב טָאה יז ןוא ןבעל ןלעודיווידניא ןופ עמרָאנ ַא רַאפ ןּפיצנירּפ ענייז

 ,ייז טימ גנַאלקנייא ןיא ןבעל ריא ןטלַאטשעג וצ
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 ןעמָאנ ריא טָאה ןלױּפ ןיא דנוב ןופ ןזיײרק-ײטרַאּפ ערעטיירב יד ןיא

 םענעברָאטשרַאפ שיגַארט ריא ןגעוו גנורעניארעד ַא ןפורעגסױרַא רעכיג

 עגנוי יד ןיא זיא רעכלעוו ,דנוב ןופ .ק .צ ןופ דילגטימ ַא ,עפָאי סירָאב ,ןַאמ

 זיא ַאטסוג ואוו ,עקָארק ןיא רעבָא ,גרעב-ןערטַאט ןיא ןעמוקעגמוא ןרָאי

 ןילַא יז זיא ,ןסקַאװעגסיוא זיא ןוא טבעלעג טָאה יז ואוו ,ןרָאװעג ןריובעג

 .ןזירק ערעטיירב ךָאנ ןיא ןוא דילגטימ-ייטרַאּפ ןדעי ןעוועג טנַאקַאב טוג

 .רָאטקָאד-ןיצידעמ ַא ןעװעג ,ןַאמ ריא יװ טקנוּפ ,זיא עפָאי ַאטסוג

 טלייהעג ךיױא טָאה יז .ןיצידעמ-רעדניק ןעוועג זיא טעטילַאיצעּפס ריא

 ריא .טַאהעג ביל יז ןבָאה רעדניק יװ קנעדעג ךיא ןוא ,רעדניק עניימ

 ,טניישעג ןבָאה ןגיוא עריא ,טלכיימשעצ ןעוועג קידנעטש זיא םינּפ קידנעיצוצ

 טגעלפ יז ןעוו ,לכיימש ןביל ַא טַאהעג קידנעטש יז טָאה ןּפיל יד ףיוא ןוא

 טָאה יז .סע ןטכַארטַאב וצ ףױא דניק קנַארק ַא רעביא ןגיוברעביא ךיז

 רעדניק ךיז ןבָאה רָאטקָאד ַאזַא רַאפ ןוא טייקסטוג טימ טלַארטשעג ןצנַאגניא

 .ןקָארשעג טשינ

 קיגנעהּפָאמוא ןוא ,עסַאק"ןקנַארק רעד ןופ רָאטקָאד ַא ןעוועג זיא יז

 -רעטעברַא עקנַארק ןופ רָאטקָאד רעד ןעוועג יז זיא עיצוטיטסניא רעד טָא ןופ

 ירֶא טָאה יז .ןעיױרפ-רעטעברַא ןופ ץעוי-לעב רעשיניצידעמ רעד ,רעדניק

 רַאפ עלעטש-רעבעגטַאר עטסיזמוא ןַא עסַאק-ןקנַארק רעד ייב טריזינַאג

 יז זיא ןירעניצידעמ רעכעלטפַאשלעזעג ַא ןופ טיבעג ריא ןיא ,סרעטומ

 "עג קידנעטש יז זיא ,ליפ םעד ןגעוו קידנדייר טשינ .ךעלדימרעדמוא ןעוועג

 ךיא ןעװעג זיא יז .טקיטיונעג ריא ןיא ךיז טָאה ןעמ ואוו ,םוטעמוא ןעוו

 יָאק עטריטסערַא רַאפ ןגרָאז וצ טפַאשלעזעג ַא) "רּפָאמ, ןופ רָאטקָאד רעד

 שפנ-תריסמ ַא םימ ןוא ןבעגעגרעביא ,גנוניױלַאב ןָא טגעלפ יז ,(ןטסינומ

 יז זיא רָאטקָאד ַא .ןטסינומָאק עטריטסערַא יד ןופ רעדניק יד ףליה ןבעג

 ױרטוצ ןקעװ טגעלפ ןײילַא טייהנזעוונָא ריא .רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג

 ,גנונעפָאה ןוא

 טלײטעצ זיא ןבעל ריא .ןדײשַאב ךעלנייוועגרעסיוא טבעלעג טָאה יז

 ריא זיא ןוז רעקיזָאד רעד .ןוז םעד --- ןוא רעכיב ,טעברַא ןשיווצ ןעוועג

 "יפ ןייז רַאפ זיולב טשינ טגרָאזעג טָאה יז ןוא ,ןַאמ ןטבילעג ןכָאנ ןבילברַאפ

 רעשיטסילַאיצָאס ןייז רַאפ ךיוא רָאנ ,גנולקיװטנַא רעקיטסייג ןוא רעשיז

 טדנעװעג ךיז לָאמ ןייא טָאה יז יװ ,ןסעגרַאפ טשינ לעװ ךיא .גנואיצרעד

 רעדניק רַאפ סרוק ןשיטסילַאיצָאס ַא ןפַאש וצ וויטַאיציניא רעד טימ רימ וצ

 ריא רַאפ :ןלוש-לטימ עשהכולמ ןכוזַאב סָאװ ,ןרעטלע עשיטסילַאיצָאס ןופ

 סרעדנוזַאב זיירק םעד ןשיװצ ןופ .ערעדנַא ליפ ןוא רעטכָאט ןיימ רַאפ ,ןוז

 .רעטסקיאעפ רעד ןעװעג עפָאי קעמיש זיא ךעלדיימ ןוא ךעלגניי עקיאעפ

 .ןעמוקעגמוא ןענייז ,םענייא ןופ םַאנסיוא ןטימ ,עלַא ייז

 וצ קעװַא ַאטסוג זיא ,ןכָארבעגסױא זיא המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןעוו

 ןטסָאּפ ַא ןעמוקַאב טָאה יז .גרעבמעל ןיא ןפָארטעג ךיז ןבָאה רימ .חרזמ

 רעייז ךיז טָאה יז ןוא גרעבמעל ןיא לָאטיּפש-רעדניק ַא ןיא רָאטקָאד ַא ןופ

 םערָא ריא טוג קנעדעג ךיא .טעברַא רעקידנעייטשרָאפ רעד טימ טיירפעג
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 ,סַאג-טרָאּפָאּפַאר ףיוא ןעמונרַאפ ןוז ןטימ ןעמַאזוצ טָאה יז סָאװ ,לרעמיצ
 רענעטלעז ַא טלָאמעד ,ןצייה םוצ ץלָאה ןגעלעג זיא רעמיצ ןופ לקניוו ןיא
 ,טנגעזעג ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,ןגיוא עקיטעמוא עריא טוג קנעדעג ךיא .,רצוא
 ןלעװ יצ :ןדײשּפָא עכלעזַא ךעלנייוועג טיײלגַאב סָאװ ,עגַארפ עליטש יד ןוא
 ?ןפערט ךָאנ ךיז רימ

 ןעגנַאגַאב זיא עפָאי ַאטסוג

 ןיא ,גוצ-טכַארפ ַא ןיא דרָאמטסבלעז

 טימ ןעמַאזוצ יז ןבָאה ןשטייד ןכלעוו

 טיוט םוצ טריפעג ןדיי ערעדנַא ליפ

 -יש ןוז ריא .,ןרעמַאקדזַאג יד ןיא

 רעוועג טימ ןלַאפעג זיא עפָאי קעמ

 -רַאוװ ןופ גָאט ןטשרע ןיא טנַאה ןיא

 טסוגױא ןיא ,דנַאטשפיוא רעוועש

 ןענייז ןרעטלע עטלַא עריא 44

 טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טכַארבעגמוא

 -ָאק ןיא ןדיי ערעדנַא רעטרעדנוה

 -סעווש ריא ךיוא ,לוש ַא ןיא יײמָאל

 ןופ דילגטימ ַא ,ןירערעל ַא) רעט

 ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמרעד זיא (דנוב

 "יר ןוז-ןרעטסעוװש ריא ,ןשטייד יד

 תעב ןעמוקעגמוא זיא ץישפיל קעיס

 טסוגױא 2 עשרַאװ ןיא ןפמַאק יד ץפָאי ןועמש
 ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג זיא עכלעוו ,רעטומ ןייז ןופ סמערָא יד ןיא 4
 עשיצַאנ-יטנַא עטעדנואוורַאפ יד רַאפ טקנוּפ ןשיניצידעמ ןשירָאזיוװָארּפ
 ,(םיריױטקָאד ןעוועג ןענייז רעטָאפ רעד ייס ןוא רעטומ יד ייס) רעפמעק

 שטיװַארדנַאסקעלַא יֿצַאנגיא .רד

9 

 טַארנעזליה קילעז

 ,ײמָאלָאק ןיא גנוגעוװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ רענָאיּפ ַא
 ,ךיירטסע ,עיצילַאג-חרזמ

 ןעגנואווצעג טיונ רעד ךרוד ןיוש רע טרעװ רָאי 13 ןופ רעטלע ןיא
 טרעוו ןוא ײמָאלָאק ןיא קירבַאפ-םיתילט ַא ןיא ןָא טמוק רע ,ןטעברַא ןייג וצ
 רעשידיי רעד ןופ ביוהנָא םנופ טייצ יד ןעוועג זיא סָאד .רעטעברַא-רעבעוו ַא
 ןיא ןירַא קילעז טעדט רעטעברַא רעכעלטנגוי סלַא .גנוגעװַאב-רעטעברַא
 טפַאש'ס רעכלעוו ןופ ,ײמָאלָאק ןיא עּפורג רעשיטסילַאיצָאס רעקיטלָאמעד רעד
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 עטשרע יד רע טמוקַאב טרָאד .(דנוב רענַאיצילַאג) .ס .פ .שז יד רעטעּפש ךיז

 -עג רעד ןיא לָאמ עטשרע סָאד סיוא טכערב'ס ןעוו .גנודליב עשיטסילַאיצָאס

 -מירַאב רעד יײמָאלַאק ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ עטכיש
 עקידנריּפנָא יד ןיא קילעז ןיוש ךיז טניפעג ,(1892) קיירטש-םיתילט רעט
 ,ןעייר

 -טנורג םעד ןגייל עכלעוו ,יד ןופ רענייא רע טרעוװ ןָא טייצ רענעי ןופ
 קירוצ טמוק קילעז ןעוו .,ײמָאלָאק ןיא גנוגעוװַאב רעשידנוב רעד ןופ ןייטש

 ערעדנַא טימ ןעמַאװצ רע טריזינַאגרָא ,גירק-טלעוו ןופ ןשינעלגָאװ יד ןופ

 ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ םעד ןוא עיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ יד יינספיוא םירבח
 רעציזרָאפ סלַא טלייועג רע טרעוװ 1922 רָאי ןיא .רעטעברַא-םיתילט יד ןופ

 ןטסָאּפ ןכעלטרָאװטנַארַאפ ןקיזָאד םעד ןוא ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ
 ,טיוט ןזיב רע טמענרַאפ

 עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ רעציזרָאפ רע טרעוו 1925 רָאי ןיא
 ןייק רעווש טשינ םיא רַאפ זיא רעטלע ןייז ףיוא טקוקעג טשינ .,יײמָאלָאק ןיא
 ףערב טימ טעברַא רע .טעברַא עלענָאיסעּפָארּפ רַעדֶא עשיאיײטרַאּפ םוש
 ןזיב לעטשּפָא ןָא טעברַא רע .טעברַא רעד ּפָא רע טיג טונימ עיירפ עדעי

 רע טרעװ קירבַאפ רעד ןיא לוטש-בעוװ םייב קידנעייטש ןעוו ,1929 רָאי
 ,טריזילַארַאּפ

 קידנגיל .טעב םוצ טדימשעגוצ ןעוװעג קילעז זיא רָאי 5 עטצעל יד
 טנעייל רע ,גנוגעװַאב רעד ןופ ןדיירפ ןוא ןדייל יד טימ רע טבעל ,טעב ןיא

 סָאװ ,ץלַא טימ ךיז טריסערעטניא ןוא עסערּפ עשידנוב יד ךעלגעט-גָאט

 ,גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןיא ןוא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןיא רָאפ טמוק

 ןיא ,ײמָאלָאק ןיא 1924 יַאמ 23 םעד ןברָאטשעג זיא טַארנעזליה קילעז
 ,רָאי 62 ןופ רעטלע

 ענעדישרַאפ טכַאמעג ןבָאה יײצילַָאּפ רעד טימ תופת'ושב שדוק-ילכ יד
 ,היוול עוויטַארטסנָאמעד יד ןריפכרודַא םייב ןעגנורעטש

 .צ .פ

0 

 שירפ םרבא .רד

 שירפ לטָאמ רחוס-טינש םענעעזעגנָא ןופ ןוז ,1891 רָאי ןיא ןריובעג
 ןיז יד .עשיליכשמ-םורפ ַא ןעוועג זיא םייה יד ,עיצילַאג-חרזמ ,יײמָאלָאק ןיא

 טרידוטש ףוסל ןוא עיזַאנמיג ןיא רעטעּפש ,םירדח יד ןיא טנרעלעג ןבָאה

 ,עירענישזניא ןוא ןיצידעמ

 רעד תעב .ןיו ןיא ןיצידעמ טרידוטש טָאה שירפ (ףלָאדַא) םרבא
 --- טלָאמעד ןוא ײמרַא רעשיכיירטסע רעד ןיא טנידעג המחלמ-טלעוו רעטשרע

 רע טָאה רָאי ןבלעז ןיא .,םָאלּפיד-רָאטקָאד ןייז ןעמוקַאב --- 1916 רָאי ןיא
 ,ײמָאלָאק ןופ רָאש ַאדיא טימ טַאהעג הנותח
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 רע .טָאטש-םייה ןייז ןיא ןעמוקעגקירוצ שירפ םרבא זיא 1920 ןיא

 עטסטבילַאב ןוא עטסנעעזעגנָא עמַאס יד ןופ רענייא ןרָאװעג דלַאב זיא

 ךיז ןעמוקעג םיא וצ ןעמ זיא עטסמירָא יד זיב עטסכייר יד ןופ ,םיריוטקָאד

 רַאפ .טרָאװ ןופ ןיז ןטסנעש ןיא רָאטקָאד-סקלָאפ ַא ןעוועג זיא רע .,ןלייה

 ןַא ךיוא רָאנ ,רָאטקָאד ַא זיולב טשינ ןעוועג רע זיא ןטנעיצַאּפ עמירָא יד

 ךָאנ ןלַאפ ליפ ןיא ןוא טסיזמוא טלייהעג עמירָא טָאה רע .טניירפ רעתמא

 ןרָאי ןופ ךשמ ןיא .תואופר עקיטיונ יד ןפיוק ףיוא טלעג טזָאלעגרעביא

 ,לָאטיּפש ןשידיי ןופ רָאטקעריד רעד ןעוועג רע זיא

 ןיא ויטקַא רעייז ןעוועג רָאטקָאד רערעלוּפָאּפ רעד זיא קיטייצכיילג

 תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיוװצ ןרָאי יד ןיא .ןבעל ןשיטילָאּפ-ךעלטפַאשלעזעג

 -טרָאװ רעד ןעוועג זיא רע .יײמָאלָאק ןיא דנוב ןופ רעריפ ַא ןעוװעג שירפ זיא

 -רעטעברַא עשידיי יד ןטערטרַאפ ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ רעגָאז

 .סעיצוטיטסניא ענעדישרַאפ ןיא גנוגעווַאב

 רע .טעברַא עשירַארעטיל טימ ןעמונרַאפ ךיוא ךיז טָאה שירפ ,רד

 ַאגסױא עשידנוב ןיא ןטעברַא עשירַארעטיל עכעלטע טכעלטנפערַאפ טָאה

 ןצעזרעביא -- ןַאלּפ ןשירַארעטיל ןסיורג ַא ןריזילַאער טוװאורּפעג ןוא סעב

 "יא טַאהעג ןיוש טָאה רע .שידיי ןיא עטעג ןוא ריּפסקעש ןופ קרעװ יד

 .טסוַאפ סעטעג ןופ ןלייט ןוא סעמַארד עכעלטע סריּפסקעש טצעזעגרעב

 ןענישרעד ('ךָארטש רעיולב? גַאלרַאפ) ,ײמָאלָאק ןיא זיא 1928 ןיא

 עכעלטע ןענייז טָא ,(זז 124) רעמ טשינ ,עביל .נ .א רעדיל ךוב ַא סנייז

 : ערָאהָאנרַאשט רעד ןיא גנַאג דיל ןופ סעפָארטס

 ּפָא ךייא ביג ךיא ,טַאנ
 ,תורוד יד ןופ השורי יד
 ,רַאג ןקידנוממ םעד
 ! תוארומ יד ,םידחּפ יד

 6506: םתתתה  (ג0ה8/ = םנתהסאה = םאמושר = תםומסממתמ האהאפוו0מ .סוהסאממא| טמאאהאג אתסאששאמ סוטה טואאנטמפ

 ,ןעילוה ךיא ליוו טניוו ןטימ

 ,ןלַאפרַאפ רעדלעוו יד ןיא

 ןעקנירט עקיטשרוד:ךעליירפ
 ,ןלַאװק-שָאמערעשט עשירפ

 זעקנעדעג רעמ טשינ ןוא
 ,ןסיו רעמ טשינרָאג ןוא
 עדייז ןיימ רשפא טָאה'ס זַא
 ,ןסירַאב הנוק ַא
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 עלַא ייז ךיא ףרַאװעצ טָא

 ,רענייטש ףיוא ,רעדלעוו יד ףיוא
 ןבעל סָאד יו רערעייט שטָאכ

 !רענייב ערעייז ןופ שַא רעד זיא

 ,ןוז יד יו רערעטיול ךָאד

 ,טניוו רעד יװ רעשימרוטש
 ,רוד םעד וצ רעגַאב רעד זיא
 ,טמוק סָאװ ןוא ףיוא טצָארּפש סָאװ

 מוות וממההה = ןאואהווהק סטנטטששמ טאסאמתתאה ןתמתמהאפ םאנעאהשאה טאמוההאמ ןאמאהאפס טאהאהשאה סאאהמתתה סואאמאיה

 ,ןענייו טשינ ןעק סָאװ ,רוז םעד
 ,ןדייל טשינ רעמ ליוו סָאװ

 תמא ןקיטכיל םעד לי סָאװ
 ; ןדישַאב סנגיל טימ טשינ

 ךיז רעטניה טקוקעג טָאה סָאװ
 ,ןליהרַאפ טשינ דנַאש יד ליוװ ןוא

 טומ םעד ןעשזדנָאלב וצ טָאװ סָאװ

 -- ןליצ םוצ טָאה טומ םעד ןוא

 ןעילוה ךיא ליוו רוד םעד טימ

 ןלופרַאפ רעדלעוו יד ןיא
 ןעקנירט עקיטשרוד-ךעליירפ

 ,ןלַאװק-שָאמערעשט עשירפ

 ןיא ןבילברַאפ זיא שירפ .רד .המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןעמוקעג זיא'ס

 רעד רעטנוא רעטעּפש ןוא רעשיטעווָאס רעד רעטנוא רעירפ --- יײמָאלָאק

 ,ָאטעג ןופ עיצַאדיװקיל רעד זיב ןבילבעג זיא רע .עיצַאּפוקֶא רעשיצַאנ
 חסונ ןייא טױל .,תואחסונ עכעלטע ןַארַאפ ןענייז םוקמוא ןייז ןגעוו

 ,1943 ץרעמ 26 םעד ,ָאטעג ןופ גנוטכינרַאפ רעד תעב ןעמוקעגמוא רע זיא
 -ַאנ ַא ןיהואוו ,םלוע-תיב ןפיוא טמסעג ךיז טָאה רע זַא ,רעביא ךיוא טיג'מ

 ןטירד ַא טיול .ןסישרעד וצ ןעמונעג םיא טָאה גנולײטּפָא-עיצוקעזקע רעשיצ
 ןוא ןרַאגנוא ןייק ןפיולטנַא וצ וואורמ ַא ייב טּפַאכעג ןבָאה םיא ןעמ לָאז ,חסונ

 ,הסיפת ןיא ןעגנָאהעגפיוא ןבָאה ךיז לָאז רע
 ראורבעפ 1 ,רעקעװ רעד ייא : רעגנַאמ קיציא .,1957 קרָאי-יג ,ײמָאלָאק סקנּפ : .ב

 1938 ײמַאלַאק ,רעמ טשינ ,עביל : שירפ םהרבא .קרָאי-וינ ,1
 1ד'מס ןזגזץזססעג 01 166158 ?8ץפ1ס12מפ 1 201286, 1902, 1אסש 1014.

 .ח .ש .י
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 שטיווָארדנַאסקעלַא (ַאקשול) אעמאלאס

 קחצי ןופ רעטכָאט .1900 רעבמעטּפעס ןט20 םעד עקָארק ןיא ןריובעג

 ,גרעבנעזָאר עלייק ןוא

 ןַא יװ עיזַאנמיג טקידנערַאפ ןוא ןירָאטײנ ַא יו טעברַאעג טָאה יז

 "יפ טרידוטש םעד ךָאנ .ןרעטסקע

 -ָארק ןפיוא קיגָאגַאדעּפ ןוא עיפָאזָאל

 ףיא ןוא טעטיזרעווינוא רעוועק
 טכַאמעג .ענָאברָאס רעזירַאּפ רעד

 טיבעג ןפיוא סעידוטש ערעדנוזַאב

 ןוא ץוש-רעדניק רעלַאיצָאס ןופ

 -ערפ ַא יװ טעברַאעג שיטקַארּפ

 ,עקטסילעב

 -לעזעג ריא ןביוהעגנָא טָאה יז

 -ילעוּפ רעד ןיא טעבױַא עכעלטפַאש

 עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיטסינויצ

 רעשיטסינומָאק רעד וצ רעבירַא ןוא

 ?עשטישז; עיצַאזינַאגרָא-ןטנעדוטס

 טעמדיוו ,םזינומָאק ןיא טשיוטנַא

 רעשיטסילַאיצָאס רעד ַאלשול ךיז

 ןופ ךשמ ןיא .טענרַא-סגנודליב

 -ביב יד ןעוועג יז זיא ןרָאי עגנַאל

 ןשידוב םעד ןופ ןירַאקעטָאיל

 רעד .ןייארַאפ-סגנודליב סקלָאפ רעדניק עריא טימ אקשול

 טפַאשלעזעג עשידנוב יד ןעוועג זיא טייקיטעט ריא ןופ טיבעג רעטייווצ

 טימ ןעמַאזוצ גנוטלַאװרַאפ רעד וצ טרעהעג טָאה יז ואוו ,"רעדניק ערעזנוא;
 ,םולב ַאיליצעצ ןוא גרעברעסַאװ ַאנילױּפ ,עפאי אטסוג ,סארב בקעי .רד

 -ַאגֹרָא יד טפַאש רעדניק-רעטעברַא עשידיי רַאפ סעינָאלָאק-רעמוז רעסיוא

 טרעוו יז ןכלעוו ןופ ,עקָארק ןיא שידיי ןיא םייחרעדניק עטשרע יד עיצַאזינ
 עשידיי ַא טריזינַאגרָא ךיא טרעװ סע .ןירערעל ןוא ןירעטלַאװרַאפ יד

 יד ןופ רעדניק יד רַאפ שידיי ןיא לוש-גנוצנעגרעד ַא יו לוש-גָאטימכָאנ

 ,ןלוש-סקלָאפ

 ,שטיוװָארדנַאסקעלַא סקַאמ רעוט ןשידנוב ןופ יורפ יד ןעוועג זיא ַאקשול

 שטיװָארדגַאסקעלַא ַאלשול זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןוֿפ טייצ רעד ןיא

 רעשידרערעטנוא רעד ןופ טעטימָאק רעװעקָארק ןופ דילגטימ ַא ןעוועג
 ,טַאגעלעד רעשידנוב רעלעיציפָא רעד ןעוועג זיא יז .גנוגעװַאב רעשידנוב

 רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעד טימ טקַאטנָאק םעד ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ

 רַאפ ףליה ןוא ץוש יז טריזינַאגרָא רעבָא רקיע רעד .עקָארק ןיא גנוגעווַאב
 רעד טימ טעטלַאװרַאפ ןוא טריזינַאגרָא יז .רעדניק-רעטעברַא עשידיי יד
 ןשידי םעד רַאפ .רעדניק רַאפ ךיק ןוא םייה-רעדניק-רעטעברַא רעשידיי
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 ןטצעל ריא ףיוא קעװַא ןיא ןיילַא יז זיב טגרָאזעג יז טָאה דניק-רעטעברַא
 ,געוו

 טריפעגסױרַא עלהנח לרעטכעט ריא טימ יז זיא 1942 רעבָאטקָא ןיא
 ןיא רעגַאל-סגנוטכינרַאפ םוצ ןדיי ערעדנַא רעטנזיוט טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג
 -גנוטכינרַאפ ןשיצַאנ ַא ןיא ןטלַאהעגסיוא טָאה קערוי ןוז ריא ,ץעשזלעב
 .ןבעל ןבילבעג ןוא רעגַאל

 ןיא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב טייקיטעט ריא ןגעוו רעיונעג)
 ,(1963 קרָאי-וינ ,קלָאפ םענעטינשרַאפ ןטימ ךוב סיקסנעמעלעצ בקעי

 .מ
0 

 יקסווַאשרַאװ םנוב

 רעשיסיירּפ-חרזמ רעד ייב עװַאלמ ןיא 1893 ינוי ןט16 םעד ןריובעג

 ,ןרובלעמ ןיא 1956 ץרעמ ןט2 םעד ןברָאטשעג -- ןלױּפ-שיסור ,ץענערג
 ,עילַארטסיױא

 -עלגעמרַאפ ןוא עשידיסח ןופ ןוז ר

 .עזיור ןוא המלש -- ןרעטלע עכ

 ןעוועג זיא רעדורב סרעטָאפ םעד)
 רעביירש רעשיאערבעה-שידיי רעד

 ןיא טנרעלעג .,(יקסװַאשרַאװ ריקי

 עטַאװירּפ ייב ןוא שרדמ:תיב ,רדח
 ןפיוא ןעמוקעגנָא 1911 ןיא .רערעל

 ןופ טעטלוקַאפ ןשיטַאמעטַאמ-קיזיפ
 .עיגלעב ,טעטיזרעווינוא רעשזעיל

 רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןתעב
 1914 טסוגיױא ןיא המחלמ-טלעוו

 רעקיליווירפ סלַא ןטערטעגניײרַא

 ןעוועג ,יײמרַא רעשיגלעב רעד ןיא

 ייוצ טפַאשנעגנַאפעג רעשטייד ןיא

 -עג ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא .עװַאלמ ןייק ןעמוקעגקירוצ 1916 ןיא .,רָאי

 -ַאב-קירעיורט ןיא ןעוועג 1920 ןיא ןוא ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא טניד

 .ענָאלבַאי ןיא רענלעז עשידיי רָאפ רעגַאל-גנורינרעטניא ןטמיר
 -ןוא המחלמ-טלעו רעטשרע רעד תעב .דנב םוצ טרעהעג 1913 ןופ

 עװַאלמ ןיא ויטקַא ךעלטפַאשלעזעג ןעוועג עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד רעט

 רַאטערקעס רָאי קילטנעצ ייווצ בורק ןעװעג .עשרַאװ ןיא 1919 ןופ ןוא
 -עברַא-רעדעל ןופ ,רעטעברַא-ץלָאה ןופ --- ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ןופ

 עשידיי ןופ ןייארַאפ .פָארּפ ןופ רַאטערקעס -- ןָא 1922 רָאי ןופ ןוא רעט
 ,רעטעברַא-רעקורד

 טָאה 1921 ןיא .ןביירש וצ גנוגיינ ַא טַאהעג ןָא ןרָאי עטסגניי יד ןופ

 סיבראב ירנַא ןופ ךוב סָאד שידיי ףיוא שיזייצנַארפ ןופ טצעזעגרעביא רע
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 -- עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא ןעלקיטרַא טימ ךיז טקילײטַאב .רעייפ סָאד

 ןַאגרָא םעד טריגַאדער טָאה רע .טפירשנכָאװ ,רעקעוו-טנגוי ,גנוטייצ-סקלָאפ

 ןרושָארב 5 ןבירשעגנָא ךיוא ןוא רעטעברַא-רעקורד רעד ןייארַאפ-רעקורד ןופ
 עמעָאּפ יד ךוב ַא ןיא טכעלטנפערַאפ 1944 ןיא .קעטָאילביב-ןשָארג רעד רַאפ

 ,(רעװַאלסַארב ןמחנ טיול) ,ןזרעפ ןיא השעמ ַא ,הכלמ תב ענעריולרַאפ יד

 ןייארַאפ-רעקורד ןיא טמַא ןייז ןבעגעגפיוא יקסווַאשרַאװ טָאה 1925 ןיא

 ןייק טרירגימע רע טָאה 1929 ןיא .טסיּפיטָאניל-רעצעז סלַא טעברַאעג ןוא

 -עג רעטייו רע זיא ןעגנוגנידַאב עלעירעטַאמ ערעווש ייב .עילַארטסיױא
 -ַאב עשידנוב יד ןעױברעדנַאנַאפ ןפלָאהעג ןוא וויטקַא ךעלטפַאשלעזעג ןעוו

 רַאטערקעס ןעוװעג יקסװַאשרַאװ זיא 1946 -- 1941 ןרָאי יד ןיא .גנוגעוו
 1947 ןופ .ןרובלעמ ןיא המידק עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק רעשידיי רעד ןופ

 ןשידנוב ןופ דילגטימ-עיצקַאדער ַא ןעוועג רע זיא ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב

 -עג ןוא רָאטקעל רעטוג ַא ןעוועג ךיוא זיא רע .קנַאדעג רעזדנוא לַאנרושז
 רע סָאװ ,ןכַארּפש ןביז יד ןיא טנעיילעג ךס ַא .ןטַארעפער עכעלטנפע ןטלַאה

 ,טשרעהַאב טָאה
 ןיהואוו ,בוטש עשידיי ענעפָא ןַא ןעוועג זיא ןרובלעמ ןיא זיוה סמנוב;,

 ןיא .הביבס רעשידיי רעלערוטלוק ַא ןיא ןעמרַאװנָא ךיז ןעמוק טגעלפ ןעמ

 ןוא ןעגנוטַארַאב ןעמוקעגרָאפ ןענייז זיוה ןקיזָאד ןופ טנעװ עכעלטניירפ יד
 ןעמעלבָארּפ עקיטסייג עשידיי טלדנַאהַאב טָאה'מ עכלעוו ףיוא ,ןעגנוציז

 טגָאמרַאפ טָאה יקסװַאשרַאװ םנוב, ..."?קיטילָאּפ-טלעװ ןופ ןגַארפ ןוא
 טנרעלעגסיוא ךיז טָאה רע סָאװ ךַאז ַא ,ןייזטסואווַאב-טכילפ ןכיוה רעייז ַא

 טנעקעג רע טָאה טייקכעלטקניּפ רעטסערג רעד טימ .גנוגעווַאב רעד ןיא

 -רינילּפיצסיד ַא ןעוועג זיא רע ,ןטעברַא עסיורג יא ,'עניילק' יא ןריפסיוא
 ייררטעג קידנעטש טָאה ןוא גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןופ רענלעז רעט
 ןייז םיכסמ טשינ וליפֲא טגעמעג רע טָאה ,ןסולשַאב-יײטרַאּפ טויפעגסיוא

 .(ךַארכַאב .ה) ,?ייז טימ

 ןייק רעבָא ,תסיוקיּפַא טַאהעג ביל רע טָאה ןרָאי-טנגוי ענייז ןופ ךָאנ;
 -עג רע טָאה תוקפס ךרוד .ןרָאװעג טשינ לָאמניק רע זיא רקיעב רפוכ

 ץנַאג א רע טָאה ללכב .טנרעלעג ךיז רע טָאה םיתועט ןופ ןוא הנומא טכוז

 טגעלפ ןוא .טנעיילעג ןוא טנרעלעג ,ךיז רעביא טעברַאעג קיסיילפ ןבעל

 ןלייט ןלעװ דלַאב ךיז רע טגעלפ ,קנַאדעג ןוא טרָאװ יינ ַא ןּפַאכפױא רע

 .ןַאהַאק קחצי) ."רערעהוצ ןוא טניירפ טימ
 ןבָאה סָאװ ,רעוט עשידנוב ּפיט םוצ טרעהעג טָאה יקסוװַאשרַאװ םנוב

 ףיוא ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןייבנקור םעד טעדליבעג
 ןעיב טנָאקעג טָאה'מ תוירחא ןוא טפַאשיײירט סנעמעוו

 רעזנוא : ךאוכאב .ה .,1950 קרָאיוינ ,עװאלמ סקנּפ : יקסװאשראו םנוב : .ב

 םהרבא .עקיסקעמ ,1956 ץרעמ ,סיורָאפ : רָאשזעי .ש .ןרובלעמ ,1956 לירּפא ,קנַאדעג

 -ידיי עשילַארטסױא : רעוילָא ,מ .י .זירַאּפ ,1956 לירּפא 87 ,עמיטש רעזנוא : ןַאמלוש

 לאפר .1958 ראורבעפ 28 ,טרָאד :ןאהאק קחצי .ןרובלעמ ,1956 יַאֿמ 18 ,סעײנ עש

 רעשידיי רעײנ רעד ןופ ןָאקיסקעל .קרָאיוינ ,1956 ץרעמ ,טײצ רעזנוא ; ןַאמרעדעפ

 ,1960 קרָאי-ינ ,דנַאב רעטירד ,רוטַארעטיל
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 ןָאסלעדנעמ ריאמ

 ןט123 םעד ןברָאטשעג -- עשרַאװ ןיא 1894 טסוגיױא ןט24 םעד ןריובעג
 ,קרָאי-וינ ןיא 1961 רַאורבעפ

 "ידיגנ ןוא עשינבר עטמירַאב ןופ ,לטיג עביל ןוא שרעה לאומש ןופ ןוז

 "ייא-רוא-רוא ןַא .תוחּפשמ עש
 ללוכה בר רעװעשרַאװ ןופ לקינ

 טנרעלעג .ץישפיל ןמלז המלש

 ןעוועג .שרדמ-תיב ןּוא רדח ןיא
 -קָאדָאטרָא רעגנערטש רעטנוא

 -לֶַע סרעטָאפ ןופ החגשה רעשיס

 זיא רעטָאפ רעד) רעדורב ןרעט

 תודוס-דוסב .(ןברָאטשעג ירפ
 .עיזַאנמיג ַא ןיא טנרעלעג ךיז

 ןיא בוטש ןופ ןייגסיורא טגעלפ

 םישובלמ עשידיי-לענָאיצידַארט

 ןופ הריד ַא ןיא ,געוו ןפיוא ןוא
 ןיא ןעוטרעביא ךיז ,ןטנַאקַאב ַא

 רעטעּפש ,רידנומ ןשיטסיזַאנמיג
 ןיא טעטיזרעווינוא ןיא טרידוטש
 -ַאב ,זירַאּפ ןוא ןילרעב ,ענליוו

 ךַאפ ןופ ,לטיט-רָאטקַָאד ןעמוק

 .רעקימעכ ַא --

 גנורירַאב ןיא לָאמ עטשרע סָאד ןעמוקעג טפַאשרעטעברַא רעד טימ

 .קירבַאפ-ריּפאּפ ַא ןיא טעברַאעג טָאה רע ואוו ,דנַאלסור:סייוו ,לעמָאה ןיא

 1920 ןרָאי יד ןיא .דנוב ןופ דילגטימ ַא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןופ

 -טלעוו-שידיי ַא ןיא רערעל ַא ןטרָאד ןעוועג) ענליוו ןיא טבעלעג 1922 ---

 ןענַאװנופ ,זירַאּפ ןיא 1925 ןופ ןוא ןילרעב ןיא 1922 ןופ ,(לוש רעכעל

 ןייק ןעמוקעג 1940 ןיא .המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב קעװַא זיא רע
 עשימעכ ןופ ןקירבַאפ ןיא טקיטפעשַאב ןעװעג זיא רע ואוו ,עקירעמַא
 עשימעכ ייר ַא עקירעמַא ןוא ךיירקנַארפ ןיא טכַאמעג .,ןעגנוטעברַאסיוא

 ,ןעגנודניפרעד
 ריאמ !יא ,טסנוק ןוא רוטַארעטיל רעשידיי ןופ רעבָאהביל רעסיורג ַא

 -ירש עשידייטשינ ןוא עשידיי ליפ טימ טעדנייײפַאב ןעוועג ןָאסלעדנעמ
 טימ טעדנײרפַאב ןעװעג רע זיא טנָאנ סרעדנוזַאב .רעלטסניק ןוא רעב
 ןטייצ ערעוװוש ענייז ןיא ..ַא .א רואינש ןמלז ,שַא םולש ,גרעבמָאנ .ד .ה

 .ןָאסלעדנעמ ריאמ רַאפ ץרַאה ןייז ןסיגסיוא ׁשַא םולש טגעלפ

 -ידנוב רעקיטרָא רעד ןיא וויטקַא ןעוועג ןָאסלעדנעמ זיא זירַאּפ ןיא
 "וינ רעד ןיא ןבעל ןייז ןופ רָאי 20 עטצעל יד ןיא ןוא גנוגעווַאב רעש
 -לַארטנעצ ןופ דילגטימ ַא ןעועג זיא רע .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעקרָאי
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 ןוא ןטַאטש עטקיניײארַאפ יד ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ ָארויב
 ןוא :לַארטנעצ ןופ רעדנעל ייר ַא דנוב ןופ תוחילש ןיא טכוזַאב ,עדַאנַאק

 ,ויכרַא:דנוב ןיפ רעציזרָאפ-עציו ןעוועג ךיוא .עקירעמַא-םורד
 ןעלקיטרַא ןבירשעג ןוא ןטַארעפער ןטלַאהעג טָאה ןָאסלעדנעמ ריאמ

 ןעוועג ןענייז ןעלקיטרַא יד .סעמעט עשירַארעטיל ןוא עכעלטפַאשנסיװ ףיוא

 -נעצ רעד ןופ סעבַאגסיוא יד ןיא ןוא עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא טקורדעג
 ,(ָאשיצ) עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי רעלַארט

 קידנעטש ,שטנעמ רעקיצרַאה:טוג ןוא רעכעלטניירפ ַא רוטַאנ רעד ןופ
 ןוא עשלהק -- םיגינע ךס ַא טימ ןוט וצ טַאהעג רע טָאה ,טיירג-ףליה
 -סערָאק עסיורג ַא טריפעג טָאה רע .ןשטנעמ ערעדנַא ןופ עטַאוװירּפ ךיוא
 -עג טָאה םעד ןגעו .רעדנעל ךס ַא ןופ עטנַאלַאב ןוא םירבח טימ ץנעדנָאּפ

 : טניירפ ַא סנייז ןבירש
 זיא ,קרָאי-ינ ןיא רעטעּפש ןוא זירַאּפ ןיא ריאמ ,ןילרעב ןיא ריאמ;,

 סָאװ ,רעלטסניק רעשידיי ַא .ןשטנעמ טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג קידנעטש
 םתס ,רעגנַאפנָא ןַא רעביירש רעשידיי ַא ,טירט עטשרע יד טלעטשעג טָאה

 קידנעטש ןענעק ייז זַא ,טסואוועג ןבָאה ,טיונ ןיא ןלַאוטקעלעטניא עשידיי
 ייז ךַאפ ןבָאה קידנעטש טעװ רע זַא ,טניואוו ריאמ ואוו ריט רעד ןיא ןּפַאלקנָא

 טיירג ןייז קידנעטש טעװ רע זַא ,טרָאװ-טסיירט ַא ןוא לכיימש ןקיטומטוג ַא
 -געמ לַאמרָאנ זיא'ס יו רעמ ןליפַא רשפא ןוא ןעק רע סָאװ ייז רַאפ ןָאט וצ
 ןרָאי יד ןיא) ?טרַאּפַאנָאב יר, ףיוא ,לעטָאה ַא ןיא ,זירַאּפ ןיא הריד ןייז ,ךעל
 ךס ַא רַאפ טלקמ-םוקמ ַא ןעוועג זיא ,(המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ
 ףליה ןָא ידכ ,סנגיובנלע עקרַאטש גונעג טגָאמרַאפ טשינ ןבָאה סָאװ ,יד ןופ

 ריאמ יוװ ,תודע ןַא ןעוועג ןיילַא ןיב ךיא .ןבעל ןיא געוו ַא ךיז ןגָאלשכרודַא
 ךָאנ םייהַא קידנעמוק יצ רעכיז ןעוועג טשינ זירַאּפ ןיא זיא ןָאסלעדנעמ

 רעדָא םענייא ןופ ןעמונרַאפ הריד ןייז ןפערט טשינ רע טעװ טעברַא גָאט ַא
 ,םיא ןיא טקיטיונעג ךיז ןוא םיא ףיוא טרַאוװעג ןבָאה סָאװ ,יד ןופ עכעלטע

 ,,םינלטב' טימ םורַא ךיז טלגניר רע סָאװרַאכ ןגערפ םיא טגעלפ רעצעמע ןעוו

 וצ טָאטשנָא ,ןפוא ןשיטסירעטקַארַאכ ןייז ףיוא ןָאט לכיימש ַא ריאמ טגעלפ

 ןעוועג סָאד זיא ןריאמ ייב זַא ,טסואוועג ןבָאה ,עטנָאנ ענייז ,רימ .ןרעפטנע

 רַאפ ליפעג ןייז ןופ קורדסיוא ןַא ןעוועג זיא סע זַא ,טייקסטוג םתס יװ רעמ
 רעד ןיא טרָא ןַא ןעמענרַאפ ןלָאז ייז ידכ ,ערעכַאװש ןוא ערעגניי ןפלעה
 ,(יקסדורגָאװָאנ לאונמע) ."טלעוו-רוטלוק רעשידיי

 ןוא רעוט ןשידנוב ןטנעלַאב ןופ רעדורב רערעטלע ןַא ןעוועג זיא ריאמ
 ַאטרעבלַא .רד יורפ ןייז טמותירַאפ טָאה ריאמ .ןָאסלעדנעמ המלש רענדער

 .דנוב ןרַאפ טזָאלעגרעביא השורי ןייז ןופ קלח ןקידנטיײדַאב ַא .אטילש
 :יקסדורגָאװַאנ לאונמע .,1953 קרָאיװינ ,ךוב עטעביז ןליוּפ :קנורט ' י :; .ב

 רעד ןופ ןטקיסקעל ,1949 .י נ ((ךוב) ןָאסלעדנעמ המלש ..י .נ ,1961 ץרצעמ ,טײצ רעזנוא

 ,רעוס ןוא רעב גנירירעטעברַא .1965 .י .נ ,דנַאב רעטסקעז ,רוטַארעטיל רעשידיײײ רעיינ

 ,1962 י :נ
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 טיילק המלש

 ךיוא ןיילַא ןוא רעדיינש החּפשמ ַא ןופ --- ענליוו ןופ טמַאטשעג טָאה רע
 רעד ןיא ןעוועג ןָא ןרָאי עגנוי יד ןופ ,ךַאפ םעד ייב טעברַאעג טנגוי ןייז ןיא

 רעטשרע רעד תעב לָאר עקיטכיו ַא טליּפשעג ןוא גנוג
 ,המחלמ-טלעוו ריי

 תעב 1915 ןופ געט-טסכרַאה ןיא

 ,ענליוו טריּפוקָא ןבָאה ןשטייד יד

 ענעזָאלרַאפ ַא ןעוועג טָאטש יד זיא

 .עטריניאור קידנעטשלופ ַא ןוא
 רעמענרעטנוא ךס ַא קעװַא ןענייז'ס
 ןוא ןקירבַאפ ערעייז טימ ןעמַאזוצ

 רעד ןופ ךס ַא ךיוא יוװ ,ןטפעשעג
 ,ץנעגילעטניא רעלענָאיסעכָארּפ

 ,ןעײמרַא טימ עטלגנירעגמורַא ןַא

 ןופ ןסירעגּפָא ןעוועג ענליוו זיא

 עריא עלַא ןופ ןוא טלעוו רעד
 רעקילטנעצ טימ ,ןלַאװק-הטנרּפ

 עלַא ןופ םיטילּפ ענעּפָאלעגנָא ,עטרעגנוהעגסיוא ןוא עזָאלסטעברַא רעטנזיוט

 -םיונוצ ןביוהעגנָא ףכיה טָאה עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד .םורַא ךעלטעטש

 ,ןבַאגפױא ערעוװש רעיוהעגמוא יד וצ ךיז ןטיירג ןוא תוחוכ עריא ןעלמַאז

 -םיונוצ זיא טפַאשרעּפרעק עקידנריפנָא יד .ןענַאטשעגרָאפ ריא ןענייז סָאװ

 ןוא רעוט עשידנוב עגנוי ענעבילברַאפ ךעלטשער יד ןופ ןרָאװעג טלעטשעג

 -סיוא ךיז טָאה ייז ןשיװצ .ץניוװָארּפ רעד ןופ םירבח ענעמוקעגוצ עקינייא

 ,רעקידוועמעש ַא לסיב ַא ,ןעזסיוא ןייז טיול רענעדײשַאב ַא ,רבח ַא טליײטעג

 ןַא םיטש ַא טימ ךיוא ןוא ןעגנוגעװַאב עטכַאזַאב ,עטסיירד ןייק טשינ טימ

 -רָאפ םיא טָאה ןעמ יװ ,ןעוועג זיא סָאד .עכיוה ןייק טשינ ,ענעטלַאהעגנייא

 ןעגנוציז רָאּפ ַא ןעוועג גונעג זיא'ס ןוא .טיילק המלש רבח רעד ,טלעטשעג

 ,ןעגנוטערטסױרַא ענייז ןופ רָאּפ ַא ,דנוב ןּופ טעטימָאק רענליוו ןופ םיא טימ

 ,םיטש רערעכיז רָאג טשינ ,רעליטש ןייז טימ טכַאמעג ןגַאלשרָאפ רָאּפ ַא

 "נָא ךיז ןעמ טָאה טרָאװ ןייז וצ ןוא יורטוצ סנעמעלַא ןענואוועג טָאה רע יוו

 .ןרעהוצוצ ןביוהעג

 רעוט עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא ןרָאװעג ךיג רָאג זיא טיילק המלש

 -ספליה רעצנַאג רעד טימ טריפעגנָא טָאה סָאװ ,טפַאשרעּפרעק רעד ןיא

 -נעצ רעד ןרָאװעג זיא רע .טָאטש ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןשיווצ טעברַא

 טריפעגנָא ןבָאה עכלעוו ,רעוט יד טריּפורג ךיז ןבָאה סע ןכלעוו םורַא ,רעט

 -םוסנָאק יד טימ ,סעילימַאפ רעטנזיוט טוייּפשַאב ןבָאה סָאװ ,ןכיק יד טימ

 -עלעד ךיוא זיא טיילק המלש .,ןטלַאטשנַא ערעדנַא ךָאנ ןוא ןוויטַארעּפָאָאק

 םעד ןיא טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד יװ ןרָאװעג טריג

 -הקדצ עלַא ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,טעטימָאק-ספליה רענליוו םענײמעגלַא
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 ןעמוקעגניירַא ןענייז סָאװ ,ןדנָאפ יד טלייטרַאפ ןוא ענליוו ןיא סעיצוטיטסניא
 -ספליה יד זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיאס תעב ןוא .עקיטפרעדַאבטיױנ יד רַאפ

 "רַא יד זַא ,טלייטרַאפ קידרשוי טשינ ןרעוו ,עקירעמַא ןופ עטקישעג ,ןדנָאפ
 ןופ ויטַאיציניא יד ןעוועג סע זיא ,טהלוװעַאב ןרעוו סעיצוטיטסניא-רעטעב

 םעד ןופ ןוא הלודג-הקדצ רעד ןופ גנוציז רעד וצ ןעמוק וצ טיילק המלש

 רעייטשרָאפ קילטנעצ עכעלטע טימ רָאנ ,ןילַא טשינ ,טעטימָאק-טּפיױה

 םכסה רעייז טימ ןוא ייז טימ רעטלגנירעגמורַא ןַא ןוא עזָאלסטעברַא יד ןופ
 -ָאפ ערעייז טקידיײטרַאפ טָאה סָאװ ,רעגָאזטרָאװ רעייז ןעוועג טרָאד רע זיא

 -עג םיטש ןייז טָאה לַאט םעד ןיא .דנוב ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןוא ןעגנורעד
 -רעד גנַאל ךיז ןעמ טָאה גנוטערטסױרַא ןייז ןגעוו ןוא טסעפ ,ךיוה ןעגנולק
 יד טָאה טפַאשרעטעברַא רעצנַאג רעד ךרוד טציטשעג .טָאטש ןיא טלייצ
 זיא ףליה יד .,ןטַאטלוזער טכַארבעג ךיוא גנוטעוטסױרַא עקיטומ עקיזָאד

 ןכיק-זייּפש ייוצ ךָאנ ןרָאװעג טנפעעג ןענייז סע ,ןרָאװעג טרעסערגרַאפ
 ןבָאה רעדניק יד ואוו ,טלַאטשנַא-רעדניק א ןרָאװעג טעדנירגעג זיא'ס ןוא
 ,טנרעלעג ןוא טזײּפשַאב ןרָאװעג ןענייז ,גָאט ןצנַאג םעד טכַארברַאפ

 ,טנכייצעגסיוא טיילק המלש ךיז טָאה טיבעג םעד ףיוא זיולב טשינ

 רעשיגרענע ןוא רעטסיירד ַא ,טסידנוב רעיירט ַא ןעוועג לכ-םדוק זיא רע
 ןשיטילָאּפ ןרעװש ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיז טָאה ןוא רעוט רעשיטילָאּפ

 .טכַאמ-עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד טימ טריפעג טָאה דנוב רעד סָאװ ,ףמַאק

 רעטגייוצרַאפ רעד ןיא רעוט עקידנריפנָא יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא רע
 ןעז טנעקעג םיא טָאה ןעמ .טריפעג טָאה דנוב רעד סָאװ ,טעברַא-רוטלוק
 ןוא ,טריזינַאגרָא טָאה דנוב רעד סָאװ ,ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק עלַא ףיוא
 ,טייקידבשוימ ןייז ןופ ןעוועג ןָאטעגסיױא יו ױזַא טיילק המלש זיא טלָאמעד

 -נלַארטש טימ וצ ךיז טקוק סָאװ ,רוחב ןגנוי ןקיטסול ַא ךיז רַאפ ןעזעג טָאה'מ
 רעדיל יד טימ טימ טלַאה רעדָא ,גנולעטשרָאפ-רעטַאעט ַא וצ ןגיוא עקיד
 ,רָאכ םענעגנוזעצ ןופ

 -עפָארּפ ןפיוא יו ןשיטילָאּפ ןפיוא --- וויטקַא ןעוועג רע זיא םוטעמוא
 טעדנירגעג זיא 1919 ןיא ,טעברַא-רוטלוק ןוא ףליה רעד ןיא ,טיבעג ןלענָאיס
 ןײרַא זיא רע -- (.ק .ב .צ) טעטימָאק-סגנודליב רעלַארטנעצ רעד ןרָאװעג
 1918 ןיא ,רעטעברַא עשידיי יד ןופ רעייטשרָאפ סלַא טעטימָאק-ריפסיוא ןיא
 טָאה דנוב רעד .הליהק רענליוו ןופ ןַאמטַאר סלַא ןבילקעגסיוא רע טרעוו
 -סיוא טרעװ טיילק .םיסנרּפ 24 --- עיצקַארפ עטסערג יד טַאהעג טלָאמעד

 1919 ץרעמ ןיא .הליהק רענליו רעד ןופ רעציזרָאפ-עציװ סלַא טלייוועג
 ץנערעפנָאק רעט11 רעד ףיוא ענליוו ןופ טַאגעלעד ַא יװ ךיז רע טקילײטַאב
 טיילק זיא ץנערעפנָאק רעד ףיוא .קסנימ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,דנוב ןופ
 ןיא רע טָאה 1920 ןיא ..ק .צ םוצ טַאדידנַאק סלַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא
 ןופ רָאפנעמַאזוצ-דנַאל םעד טסירגַאב עיצַאזינַאגרָא רענליוו רעד ןופ ןעמָאנ
 ,עקָארק ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא סָאװ ,ןליוּפ ןיא דנוב

 רע .טכַאמעגכרוד ךס ַא טיילק המלש טָאה ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא
 -סעלַאּפ ,ןילרעב ,עטיל רענוװָאק :רעדנעל ענעדיײשרַאפ ןיא טכַארברַאפ סָאה
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 ָאד טָאה ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג רע זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא .עניט

 -נעזרעּפ ךס ַא טפַאשרַאפ ךעלדנע םיא טָאה סָאװ ,עילימַאפ ַא טלעטשעגפיוא

 ןוא לוש גניר-רעטעברַא ןַא ןיא רערעל ַא ןרָאװעג זיא רע .דיירפ עכעל

 .גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד ןיא קיטעט ןעוועג

 ןיא ןעוו .עיפלעדַאליפ ןיא ןעוועג ןבעל ןייז ןופ רָאי קיצנַאװצ עטצעל יד
 ךיילג ךיז רע טָאה ,עּפורג עשידנוב ַא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא טָאטש רעד

 טפָא זיא .טעברַא ריא ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיז ןוא ןסָאלשעגנָא יא ןיא

 .עּפורג רעשידנוב רעד ךרוד טנדרָאעגנייא ,ןטַארעּפער טימ ןטערטעגסױרַא

 -עגרעביא ןוא יירט רע טָאה ,ןָאטעג ןבָאה טינ לָאז טיילק המלש סָאװ

 ףוס ןזיב .טעמדיוװעג ךיז טָאה רע רעכלעוו וצ ,ךַאז רעד טנידעג ןבעג
 ,רעקיצרַאה ,רענעדיײשַאב רעבלעז רעד ןבילברַאפ רע זיא געט ענייז ןופ
 ןברָאטשעג זיא רע .טטידנוב רעיירט ןוא רבח רעטוג ,שטנעמ רעקידנליפנייפ
 ןוא יורפ ַא טמותירַאפ טָאה רע .1962 רָאורבעפ ןמ2 םעד עיפלעדַאליפ ןיא

 .ןוז
 ה נניד

0 

 ףָאקדנַאל םהרבַא .רד

 -סור ,עינרעבוג רעוװָאליהָאמ ,ווָאכיב-טלַא ןיא 1896 רָאי ןיא ןריובעג

 .ןלױּפ ,שזדָאל ןיא 1937 לירּפַא ןט6 םעד ןברָאטשעג -- דנַאל
 רעד .החּפשמ רעד ןיא רעדניק 10 ןופ רענייא ןעוועג זיא םהרבא

 ,רָאטידעּפסקע ןַא ןעוועג זיא עטַאט

 טָאה ןרָאי-רעדניק ענייז ןיא ןיוש

 ענייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז םהרבא

 -עלנעזרעפ ןוא ןטייקיאעפ עקיטסייג

 טָאה רָאי 9 זיב .טייקטסיירד רעכ

 רעד ןיא ןוא רדח ןיא טנרעלעג רע

 -ומ רעד ןופ ףליה רעד טימ ,םייה

 -עלטלעוו טנרעלעג ךיז ןיײלַא ,רעט

 רעטלע ןקירָאי-9 ןיא .םידומיל עכ
 ַא ןעמונעגרעטנוא ןיײלַא רע טָאה

 װָאכיב-טלַא ןופ העיסנ עקיגָאט-2

 טָאה'ס ואוו ,שזדָאל ןייק רּפעינד םייב

 -עּפש ,רעטָאפ ןייז ןענופעג ןיוש ךיז

 רעבירַא החּפשמ עצנַאג יד זיא רעט

 .שזדָאל ןייק

 רעטָאפ רעד .עיזַאנמיג ןיא ןענרעל טלָאװעג קרַאטש טָאה םהרבא

 טקידיילרעד ןיילַא םהרבא טָאה .םעד רַאפ קשח ןייק טַאהעג טשינ טָאה
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 ןיא .ןעמַאזקע םעד טגײלַאב טנכייצעגסיוא ןוא ןטעטילַאמרָאפ עקיטיונ יד

 בילוצ .לַאדעמ םענעדלָאג ַא טימ עיזַאנמיג יד טלידנעעג רע טָאה 14

 עסיורג יד ןוא גנוקיטפעשַאב ןייז ןריולרַאפ רעטָאפ רעד טָאה המחלמ רעד

 רעד ןרָאװעג םהרבא זיא טלָאמעד .טינ ןדייל וצ ןביוהעגנָא טָאה החּפשמ
 ןעמונרַאפ ןעוועג רע זיא טכַאנײב טעּפש זיב .החּפשמ רעד ןופ רעזייּפש
 "יא 4 טימ טנרעלעג רע טָאה קיטייצכיילג .סעיצקעל עטַאװירּפ ןבעג טימ

 ,סרוק ןלַאיזַאנמיג םעד רעטסעוװש ןוא רעדירב ענעג

 טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ ןיא ןענרעל ןביוהעגנָא רע טָאה 1918 ןיא
 -רעטילימ ןייז בילוצ סיירעביא ןַא ךָאנ ,טקידנערַאפ טָאה רע סָאװ ,ןיצידעמ

 רֶע טָאה ןרָאי עשיטנעדוטס ענייז ןיא ךיוא .1924 רָאי ןיא ,1920 ןיא טסניד
 ,טרעגנוהעג טושּפ טפָא ןוא ןטלַאהסיוא ןיילַא טזומעג ךיז

 רעד ןיא וויטקַא ןרָאװעג רע זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 "ונרַאפ רעקרַאטש ןייז ףיוא טקוקעג טשינ .דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשזדָאל

 ןוא טייצ טרָאּפשעגּפָא ךָאד רע טָאה ,תוגאד-הסנרפ ענייז בילוצ טייקנעמ

 רעשזדָאל רעד טָאה 1918 ןיא ,.טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד רַאפ עיגרענע
 טָאה סָאװ ,עיסימָאק רעלעיצעּפס ַא ןיא טמיטשַאב םיא דנוב ןופ טעטימָאק

 ןלעטשפיוא ןוא טנגוי רעד ןשיווצ טעברַא ןַא ןריפ וצ עבַאגפיוא יד טַאהעג
 ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי ַא

 יד ןיא וויטקַא ןעוועג ףָאקדנַאל םהרבא זיא ןרָאי עקידרעטייוו יד ןיא
 ןעוועג ,(טרָאּפס) ןרעטסשנעגרָאמ ןוא עגיל-רוטלוק סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב
 רע זיא 1936 רָאי ןיא ןוא דנוב ןופ טעטימָאק רעשזדָאל ןופ דילגטימ ַא

 רעשזדָאל ןופ ןַאמטַאר סלַא ןרָאװעג טלייועג עטסיל רעשידנוב רעד ףיוא
 ,טַאר-טָאטש

 סלַא טָאטש ןיא רעלוּפָאּפ ןרָאװעג ףָאקדנַאל םהרבא זיא קיטייצכיילג
 ןיא טעברַאעג טָאה רע .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעמירָא רעד ןופ רָאטקָאד
 ךיוא זיא רע .םילוחה-תניל ןיא ןוא שטשָאגָאדַאר ןיא לָאטיּפש ןשיטָאטש
 -קיטרַא טכעלטנפערַאפ ןוא ןטפַאשלעזעג-םיריוטקָאד יד ןיא ןעוועג קיטעט
 טנוזעג ןרַאפ גרָאז רעד טימ תוכייש ןיא םינינע עשיניצידעמ ןגעוו ןעל
 ,גנורעקלעפַאב רעמירָא רעד ןופ

 ןיא --- טכַאנײב טעּפש זיב ןגרָאמירפ ןופ וויטקַא ןעוועג רע זיא ױזַא
 ענעדישרַאפ רַאפ ,גנוגעװַאב רעשידנוב רעד רַאפ ,עקנַארק יד רַאפ גרָאז
 רע סָאװ ,עמַאמ-עטַאט עטלַא ענייז רַאפ ךיוא יוװ ,םינינע עכעלטפַאשלעזעג
 עג זיא רע ןוא טנוזעג ןייז ןבָארגעגרעטנוא טָאה סָאד ,ןטלַאהעגסױא טָאה
 טקילײטַאב ךיז ןבָאה היוול ןייז ןיא .רָאי 41 םיוק ןופ רעטלע ןיא ןברָאטש

 ןופ ןײגקעװַא עקיטייצירפ סָאד טנייװַאב ןבָאה ליפ .ןשטנעמ טנזיוט 0
 ,רָאטקָאד-סקלָאפ ןטבילַאב

 ,7 ,גנוטייציסקלָאפ עינ .(לארשיתנידמ) עשירג רעדורב ןופ עיצַאמרָאפניא ; .ב
 ,1958 קרָאי-ינ ,שזדָאל ןיא דנוב ןופ עטכישעג יד : ץרעה .ש .י .עשרַאװו ,7 לירּפא 8

 .ה .ש
0 
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 רענזָאר הנח ןוא לרעב

 ןלױוּפ-שיסור ,שזדָאל ןיא 1889 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא לרעב

 ךָאנ זיא רע ןעּוו ,ןטַאט םעד ןריולרַאפ טָאה רע .ןרעטלע עמירָא ןופ דניק ַא

 ןטעברַא ןבייהנָא טזװמעג ירפ רָאג רע טָאה ,לגניי-רדח ַא ןעוועג

 "וצ ךיוא טָאה רעטעברַא עשידיי יד ןופ גנוגעװַאב עױענָאיצולָאװער יד

 רָאי ןיא ,טלַא רָאי 15 םיוק .רענזָאר לרעב ןכעלטנגוי םעד ךיז וצ ןגיוצעג

 "יו יד יירטעג ןבילבעג זיא רע ןעמעוו ,דנוב ןטימ ךיז רע טפעהַאב ,4

 .ןבעל ןייז ןופ רָאי 60 עקידרעט

 גנוגעװַאב רעד ןיא ןוא רעטלעטשעגנָא-סלדנַאה ַא ןעוועג זיא לרעב

 ךיז ךיג טָאה רע ."קישטזַאקירּפ לרעב, יװ טנַאקַאב טוג ןרָאװעג רע זיא

 -סלדנַאה יד ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעפָארּפ םעד ןיא רעוט ַא יװ טקורעגסױרַא

 "ער עשירַאצ יד ןעו .עיצַאינַאגדָא רעשידנוב רעד ןיא ןוא עטלעטשעגנָא

 -עגנייא ןוא עיצולָאװער רעד ןופ ןעמַאלּפ עטצעל יד טקיטשרעד טָאה גנוריג

 ,ןברק ַא ןעוועג לרעב ךיוא זיא ,םישזעד"רָארעט ןפרַאש ַא שזדָאל ןיא טלעטש

 רעטקישרַאפ רעגנוי רעד .טקישרַאפ ןוא טריטסערַא םיא ןעמ טָאה 1908 ןיא

 -רַאפ ןופ ןּפָאלטנַא ךיג זיא ןוא לרוג ןטימ ןכַאמ םולש טלָאװעג טשינ טָאה

 ,דנַאלגנע ןייק קעװַא זיא רע .גנוקיש

 .רעקעוו ןייארַאפ רעשידנוב ַא טריטסיזקע ןָאדנָאל ןיא טָאה 1902 ןופ

 ,דנַאלגנע ןופ טעטש עסיורג ערעדנַא ןיא ךיוא ןעוועג ןענייז ןּפורג עשידנוב

 -עדילַאיצָאס עשידיי יד ןריזינַאגרָא ןפלָאהעג רעטעּפש ןבָאה ןטסידנוב יד

 "נכָאװ סָאד ןבעגסױרַא ןפלָאהעג ןוא דנַאלגנע ןיא עיצַארעדעפ עשיטַארקַאמ

 ייר ַא ןריפנָא ןוא ןריזינַאגרָא ןפלָאהעג ךיוא ןבָאה ייז .טייצ עיינ יד טַאלב

 .רעטעברַא עשידיי ןופ סנָאינוי

 ,טייקיטעט רעד טָא ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז ןערב טימ טָאה רענזָאר לרעב

 ,סעיצקַא עכעלטפַאשלעזעג עסיורג עלַא ןופ גנוריפנָא רעד ןיא ןעוועג זיא רע

 זיא רע .טריפעג ערעדנַא טימ תופתושב רעדָא ןײלַא ןנָאה ןטסידנוב יד סָאוװ

 טָאה דנוב רעד סָאװ ,עיצקַא-טסעטָארּפ רעסיורג רעד ןופ שארב ןענַאטשעג

 רעטעּפש לרעב טָאה םעד ןגעוו .וועיק ןיא סעצָארּפ-םד-תלילע ןגעק טריפעג

 : ןבירשעג
 עיצַאזינַאגרָא רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעד ןופ וויטַאיציניא רעד טיול,

 -טסעטָארּפ עסיורג ַא דנַאלגנע ןיא טלקיװטנַא 1913 ןיא ךיז טָאה ('דנוב')

 טקנוּפ ןטסכעה םעד .דנַאלסור ןיא סעצָארּפ-סיליײב םעד ןגעק גנוגעוװַאב

 עשידיי עטסערג יד ןופ רענייא ןיא טכיירגרעד גנוגעװַאב עקיזָאד יד טָאה

 טרישרַאמ ןבָאה ןדיי טנזיוט 60 רעביא רעכלעוו ןיא ,סעיצַארטסנָאמעד-ןסַאמ

 ןענָאפ טימ (ליימ 574 ןופ ץנַאטסיד ַא) קרַאּפ דיַאה וצ לעּפעשט טיַאהוװ ןופ

 רעד ןגעק טסעטָארּפ ןופ עיצַארטסנָאמעד עקיזָאד יד ,ןטנעראּפסנַארט ןוא

 טָאה לובלב-טולב רעוועיק םעד ןגעק ןוא דנַאלסור ןיא גנוריגער רעשירַאצ

 ,דנַאל ןופ יינּפ עשידיי יד ןוא עסערּפ עשילגנע יד טרעדורעגפיוא טלָאמעד

 ןסיורג ַא ןיא טקירדעגסיוא ךָאנרעד ךיז טָאה טײקטכַארבעגפיוא יד טָא ןוא
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 -טסייג ןוא רעקיטילָאּפ עשילגנע עטמירַאב ןכלעוו ףיוא ,גניטימ-טסעטָארּפ

 רעשידיײ-יטנַא ןייז ןוא רַאצ םעד ןגעק ןטערטעגסױרַא ףרַאש ןענייז עכעל
 ,?קיטילָאּפ

 טימ ןעמַאזוצ רע זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא ךיוא

 ןיא יא ,רעשיטילָאּפ רעד ןיא יא -- וויטקַא ןעוועג רעוט עשידנוב ערעדנַא
 ,טייקיטעט-ףליה רעד

 הנח לרעב

 רעדיו סע ןענייז המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא;
 -ַאגרָא ןבָאה סָאװ -- לרעב ןבירשעג טָאה -- יד ןעוועג ןטסידנוב יד לָאמַא

 רעד וצ גנורעדָאפ רעד רַאפ ןָאדנָאל ןופ רעטעברַא עשידיי יד טריזינ

 רעשירַאצ רעד ןופ גָאזוצ ןרָאלק ַא ןעגנַאלרַאפ לָאז יז ,גנוריגער רעשיטירב

 ץלַא טימ גנוקיטכערַאבכיײלג ןדיי יד ןבעג גירק ןכָאנ טעװ יז זַא ,גנוריגער

 ןעועג טלָאמעד זיא עיצַאינַאגרָא רעזנוא ,דנַאלסור ןופ רעגריב ערעדנַא

 -רעטעברַא סָאד' -- טַאלבנכָאװ ןגייא ןַא ןזָאלעגסױרַא טָאה ,טפַארק רעלופ ןיא

 טבעלעג טלָאמעד טָאה סָאװ .רעטלַא רָאטקיװ רבח ןכרוד טָאה ןוא --- !טרָאװ

 םעד ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיז ,םירבח ערעדנַא ךרוד ןוא ,דנַאלגנע ןיא

 ,?(טסניד-רעטילימ-סגנַאװצ) ןָאשּפירקסנַאק' ןגעק ףמַאק

 ַא ,שטנעמ ַא .ויטקַא רָאג ןעוועג רענזָאר לרעב זיא םעלַא םעד ןיא

 ןקרַאטש ַא טימ רעבָא ,רענעדײשַאב ַא רעייז ןוא רעשיטקַאט ַא ,רענעסַאלעג

 רַאפ זיא ךַאז ןייק ןוא ןסימָארּפמָאק טנייפ טַאהעג רע טָאה --- רעטקַארַאכ

 ,טעברַא עשידנוב ןָאט טפרַאדעג טָאה רע ןעוו ,רעווש ןעוועג טשינ םיא

 רעטשרע רעד תעב .שטנעמ רעיירטעג-ףליה ,רעטוג ַא ןעוועג זיא רע
 רעכלעוו ,דנַאפ-רעטעברַא ןַא ןרָאװעג ןפַאשעג ןָאדנָאל ןיא זיא המחלמ-טלעוו
 טקישעג ךיוא ןוא תוחּפשמ רעטרעדנוח רדסכ ןפלָאהעג רָאי 4 ןופ ךשמב טָאה

211 



 רעציזרָאפ ןעוועג זיא לרעב רבח .דנַאלסור ןיא עדנדייל-רעגנוה רַאפ ףליה

 "גוזַאב ,טייקיטעט ןייז וצ ןגָארטעגײב ליפ טָאה רע ןוא ,טעטימָאק םעד ןופ

 טייצ רענעי ןיא -- טנופ טנזיוט טרעדנוה עּפַאנק ןופ גנופַאש רעד וצ סרעד

 ,טלייטרַאפ טָאה דנָאפ-רעטעברַא רעד עכלעוו --- עמוס עסיורג ַא

 -סילַאיצָאס עשידיי יד זיא תומחלמ-טלעוו ייווצ יד ןשיוצ ןרָאי יד ןיא

 ,סעיצקַא-ףליה יד רַאפ עציטש עטסקיטכיוװ יד ןעוועג עיצַאזינַאגרָא עשיט

 רבח .דנַאלגנע ןיא טריפעג טייצ וצ טייצ ןופ טָאה ןליוּפ ןיא דנוב רעד סָאװ

 דנַאלגנע ןיא ןעוועג זיא ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רעריפנָא רעד יוװ ,לרעב

 עגונב ןגָאז ןעמ ןעק עבלעז סָאד .דנוב ןופ רָאדַאסַאבמַא רעשיטקַאפ ַא

 ןפיוא עירָאטַאנַאס-רעדניק רעד ןוא (ָאשיצ) עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי רעד

 -עגסיוא עלַא יד .(עשרַאװ ייב) ןישעזדעימ ןיא םעדעמ רימידַאלװ ןופ ןעמָאנ

 ןיא ןרענזָאר טימ ןענַאטשעג ןענייז ןעגנוגעװַאב ןוא סעיצַאזינַאגרָא עטנכער

 "עג קידנעטש םיא ןיא ןבָאה םיחולש ערעייז .,ץנעדנָאּפסערָאק רעקידרדסכ

 .טניירפ םענעבעגעגרעביא ןוא ןקיצרַאה ַא ןענופ

 הנח יורפ ןייז טימ ןעמַאװצ לרעב טָאה גירק-טלעוו ןטייווצ ןתעב

 רעבָא טגעלפ רע .טָאטש-ץניװָארּפ ַא ןיא טניואוועג ןוא ןָאדנָאל טזָאלרַאפ

 "עד רעד טימ טקַאטנָאק ןטנָאנ ןיא ןייטש ללכב ןוא ןָאדנָאל ןייק ןעמוק טפָא

 יד ןופ ןוא עיצַאגעלעד רעשידנוב רעד ןופ ,דנוב ןופ טייקיטעט רעקיטלָאמ

 ןעוו .(טנעמַאלרַאּפ-תולג) טַאר-לַאנָאיצַאנ ןשילױּפ ןיא רעייטשרָאפ עשידנוב

 ןייק טרעקעגמוא ךיז רע טָאה ,טקידנעעג ךיז טָאה המחלמ-טלעוו עטייווצ יד

 רעד ןיא עיציזָאּפ עקידנריפ עכעלריטַאנ ןייז ןעמונרַאפ קירוצ ןוא ןָאדנָאל

 -טלעוו יד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רע .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעקיטרָא

 "יטעט רעד רַאפ ןליפעג עמערַאװ רעייז טַאהעג טָאה ,דנוב ןופ ןצנערעפנָאק

 ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא ,טעטימָאק-רינידרָאָאק-טלעװ ןשידנוב ןופ טייק

 ןרַאפ סעיצקַא יד טריפעגכרוד ןוא טיהעג ךעלרעיירָאי טָאה ןוא םונעלּפ ןייז

 רעד ןעװעג רענזָאר לרעב זיא ןרָאי עטצעל יד .טעטימָאק-רינידרָאָאק

 ,דנַאלגנע ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוג רעד ןופ רעציזרָאפ

 ןרָאפעג ליבָאמָאטױא ןַא ןיא זיא רע תעב ,1964 רעבָאטקָא ןט16 םעד

 "עג ןטונימ עטלייצעג ןיא זיא ןוא קַאטַא-ץרַאה ַא ןעמוקַאב רע טָאה ,םייהַא

 ןעמונעג רעטעּפש געט 5 טימ ןבָאה טניירפ ןוא םירבח רענָאדנָאל יד .ןברָאטש

 טָאה האווצ ןייז ןיא .עירָאטַאמערק-ןירג סרעדלָאג ןיא דיײשּפָא םיא ןופ

 .דנוב ןרַאפ טזָאלעגרעביא השורי רעד ןופ לייט ַא רע

 א

 ,קיגלעימכ ןיא 1893 רעבָאטקָא ןט15 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא הנח

 האל עביוט ןוא בקעי השמ ןופ רעטכָאט ,ןלױּפ-שיסור ,עינרעבוג רעצלעק

 "ורפ רעייז ַא ןוא החּפשמ רעשינבר ַא ןופ ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .רעלדַא

 "ַאב ךיז טָאה רעדניק יד טימ הנמלא יד ןוא ןברָאטשעג ירפ זיא רע ,רעמ

 .רָאי 5 ןעוועג טלַא טלָאמעד זיא הנח .שזדָאל ןיא טצעז

 זיא ןעמָאנ ריא .גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןיא ןיירַא יז זיא ירפ רָאג

 ,עכיוה סָאד זיא ןזיירק-רעטעברַא עשידיי יד ןיא רעבָא ,רעלדַא הנח ןעוועג
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 יד רעדָא "הנח עסייוא יד יו טנַאקַאב ןעוועג לדײמ-רעטעברַא עדנָאלב

 טימ  .סנירָאטַאטיגַא עקיטכיט יד ןופ ענייא ןעוועג זיא יז .?הנח ענייש;

 -רַא עלענָאיצַאזינַאגרָא ענעדישרַאפ ןוטעג לדיימ עגנוי סָאד טָאה תובהלתה

 ןיא ךיוא .עיצולָאװער רעדנעלסור רעטשרע רעד ןופ דָאירעּפ םעד ןיא ןטעב

 ןסָאלפעגקעװַא ןענייז סעילַאװכ ערענָאיצולָאװער יד ןעוו ,ןרָאי עקידרעטייוו יד

 טשינ הנח זיא ,עיצקַאער ןופ דָאירעּפ רערעוש רעד ןעמוקעג זיא'ס ןוא

 ןענייז סָאװ ,ןטסױװיטקַא ןּפירג עניילק יד ןשיווצ ןעוועג זיא ןוא ןענַאטשעגּפָא

 .קעווַא טשינ ןטסָאּפ-ןרע רעייז ןופ

 -עג זיא ןוא שזדָאל ןזָאלרַאפ וצ ןעגנואווצעג ןעוועג יז זיא 1911 ןיא
 "רֶָא רעשידנוב רעד ןיא קיטעט ןעוועג יז זיא ָאד ךיוא .ןָאדנָאל ןייק ןעמוקו
 ןעוועג זיא ןָאדנָאל ןיא רעוט עשידנוב עטסוויטקַא יד ןופ רענייא .עיצַאזינַאג

 1914 ןיא ןוא טדניײרפַאב ןרָאװעג ,ןענייז ייז .שזדָאל ןופ ךיוא ,רענזָאר לרעב
 קיטעט ןעוװעג ןרָאי עקידרעטייוו יד ןיא ךיוא ןענייז עדייב .טַאהעג הנותח

 -ַאב-רעטעברַא רעשילגנע רעד ןיא ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןיא
 ,ללכב גנוגעוו

 ןפָא ןעװעג קידנעטש זיא סָאװ ,םייה ענייש ַא טיובעגפיוא ןבָאה ייז
 ,ןלױּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא-לוש-רעשידיי רעד ןופ ןוא דנוב ןופ רעוט יד רַאפ
 סרענזָאר יד ןופ םייה יד .ןָאדנָאל ןייק ןעמוק טייצ וצ טייצ ןופ ןגעלפ סָאװ
 -ידנוב רעד ןופ עדַאסַאבמַא עלעיציפָא-טשינ יד ןעוועג ןיז ןסיוועג ַא ןיא זיא
 ,גנוגעווַאב רעש

 :רענפעש .ב ןבירשעג טָאה ןהנח ןגעוו

 ןברָאטשעג רעטָאפ ריא ןזיא ,דניק ַא רָאג ךָאנ ןעוועג זיא יז ןעוו;
 ןעוועג טלַא זיא הנח ןעוו .רעדניק עניילק ףניפ טימ הנמלַא ןַא קידנזָאלרעביא
 וצ ןבעגעגנײרַא יז ןוא לוש ןופ ןעמונעגסױרַא יז עמַאמ יד טָאה ,רָאי ףלעווצ
 רעייטשוצ ריא ףיוא דלודעגמוא טימ קידנטרַאװ ,רעל רעד ףיוא ןירעדיינש ַא
 .ךָאי םעד ןגָארט טזומעג ןײלַא הנמלא יד טָאה לייוורעד .הסנרּפ רעד וצ
 -ָאלָאװ ףיוא ,טנגעג רעשידיי רעמירָא רעד ןיא ךיקרָאג ַא טנפעעג יז טָאה
 רעד ןיא עקַאט .רעטעברַא רַאפ ןגָאטימ עקיליב ןבעגעגסיורַא ןוא ,עקסרַאב
 טָאה ,רעבעוו עשידיי ןופ ,רעבעג"הסנרּפ סרעטומ ריא ןופ ליומ ןופ ,ךיקרָאג
 ןוא ,'דנוב' ןעמָאנ םעד טרעהעג לָאמ ןטשרע םוצ הנח עקירעי-ףלעווצ יד
 ףוס ןזיב ןעמָאנ םעד טימ ןטפָאהַאב ןבילבעג ןיוש יז זיא טלָאמעד טניז
 ,ןבעל ריא ןופ

 יצ ,עשיגַארט ַא ,'דנוב' ןופ ןבעל ןיא שינעעשעג ןייא ןייק ןעוועג טינ
 ריא טימ רקיע רעד ,ןקילײטַאב טינ ריא ןיא ךיז לָאז הנח זַא ,עקידיירפ ַא
 טנַאמרַאפ טָאה יז סָאװ ,עטסרעייט סָאד ןעועג עקַאט זיא סָאד .ץרַאה
 רַאפרעד ןוא .ץרַאה סָאד -- ןבעגעגקעװַא טָאה יז סָאװ ,עטסרעייט סָאד ןוא
 -ןָאל עטלַא .עדמערפ ךיוא ןוא ענעגייא ,טַאהעג ביל ױזַא ןשטנעמ יז ןבָאה
 -יירש ןשילגנע-שידיי ןטמירַאב ןופ טיוט םעד טניז זַא ,ןגָאז םיבשות רעגָאד
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 אוַא ןעמוקעג טינ םוירָאטַאמערק רענָאדנָאל ןיא ךָאנ זיא ליװגנַאז לארשי רעב

 ,?היוול סהנח וצ יװ ,םלוע רעסיורג

 ,1961 ץרעמ 5 םעד ןברָאטשעג זיא יז
 ,קרָא-וינ 1964 :1957 רעבמעצעד:רעבמעװָאנ ,טייצ רעזנוא : רענזָאר לרעב : .ב

 ןבעל ןוא ןושל :יקסרימ לחר .קרָאיהיג 1961 574 .מונ טיײצ רעזנוא : רענפעש .ב

 .זירַאּפ 1961 ץרעמ 24 עמיטש רעזנוא .,ןָאדנָאל 1961 יַאמ

 .ה .ש
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 גרעבצניג לאפר .רד

 -עג -- דנַאלסור-דנַאלטעל ,עווַאביל ןיא 1895 יַאמ ןט28 םעד ןריובעג

 עטקינייארַאפ ,ןיסנָאקסיװ ,ַאמָאט ןיא ,1956 רַאונַאי ןט19 םעד ןברָאטש

 .עקירעמַאד ןופצ ןופ ןטַאטש

 רעד .לרעּפ ןוא בקעי ןופ ןוז
 -סקע-האובת ַא ןעוועג זיא רעטָאפ

 -עג טלַא זיא לאפר ןעוו .רעטרָאּפ

 ַא ןעוועג זיא ןוא רָאי 177-16 ןעוו

 ןיא לוש-סלדנַאה רעד ןופ דימלת
 ןיא ןטערטעגניײרַא רע זיא ,עוװַאביל
 -טלעו רעטשרע רעד תעב .דנוב

 לרוג דנו-ענ רעד םיא טָאה המחלמ

 -לַאב ןופ סעגערב יד ןופ ןגָארטרַאפ

 ןייק ,דנַאלסור ףיט ןיא םי ןשיט

 ןשיסור-טכע םעד ייב ,ווָאטַארַאס

 טָאה טייצ רענעי ןיא .ַאגלָאװ ךייט

 עיצַאזינַאגרָא ןַא טַאהעג דנוב רעד

 -ַצניג לאפר --- .ווָאטַארַאס ןיא ךיוא

 ןעמונעג ןוא דנוב ןופ טעטימָאק ןיא ןרָאװעג טלייז ועגסיוא טרָאד זיא גרעב

 -מוא ,רעיינ רעד ןיא ךיוא טעברַא רעשיטילָאּפ רעד ןיא לײטנָא ןוויטקַא ןַא

 1917 ןיא ןוא קירבַאפ ַא ןיא טעברַאעג טָאה רע .הביבס םיא רַאפ רעטנַאקַאב

 ,טעיוָאס רעװָאטַארַאס ןיא וויטקַא ןעוועג

 :רעוט ןשיטסידנוב ןגנוי םעד טליּפשטגוצ טָאה לַאפוצ רעכעלקילג ַא

 ,טסיסקרַאמ רעשידיי רעטשרע רעד טבעלעג טלָאמעד טָאה וװָאטַארַאס ןיא

 ןָאפ יד ןביוהעגפיוא טָאה סָאװ ,שטיוװָאמַארבַא לימע .רד רעטמירַאב רעד

 -צניג לאפר .דנוב-ברע ןופ הפוקת רעד ןיא ךָאנ עיטַארקָאמעד:לַאיצָאס ןופ

 -נַאגַאּפָארּפ טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןשטיוװָאמַארבַא .רד ןיא ןעזעג טָאה גרעב

 "נעזרעּפ רעצנַאג ןייז טימ ךיוא רָאנ ,עירָאעט ןיא זיולב טינ םזילַאיצָאס טריד

 -ַאב ןיז ןסיוועג ַא ןיא טָאה שטיווָאמַארבַא .רד ןופ סולפנייא רעד .טייקכעל

 .געוו-סנבעל ןקידרעטייו סגרעבצניג טמיטש
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 ןעמוקעגוצ זיא שינערעקרעביא רעשיטסיוועשלַאב רעד ךָאנ דלַאב
 דנוב ןופ רענדער רעדנצנעלג רעד ,רעביל קרַאמ : סולפנייא רעטייווצ ַא

 -ַאיצַאס רעשידיי רעד ןיא ןרוגיפ עטסשיטַאּפמיס עמַאס יד ןופ רענייא ןוא
 ,וָאטַארַאס ןיא טצעזַאב 1918-19 ןרָאי יד ןיא ךיז טָאה ,גנוגעװַאב רעשיטסיל
 -עד רעד ןגעוו ןעגנורענירעד עשירפ יד טכַארבעג ךיז טימ טָאה רעביל
 טָאה'ס ןכלעוו וצ ,זיירק ַא ןיא ןוא עיצולָאװער רעדנעלסור רעשיטַארקָאמ

 ,ןרעױדַאב םוצ) תונורכז ענייז ןבעגעגרעביא רע טָאה ,גרעבצניג טרעהעג ךיוא
 (.ןרָאװעג םלענ ,טנעילעג טָאה רע ןכלעוו ןופ ,טּפירקסונַאמ רעד זיא

 ןרעביל ןופ ןעגנומיטש עשיטילָאּפ יד טלייטעג טָאה סָאװ ,גרעבצניג לאפר
 ,עיצולָאװער רעשיטסיװעשלָאב רעד וצ טפַאשרענגעק עלעיּפיצנירּפ ןייז ןוא
 ןשידנוב םעד --- סולפגייא סרעביל ךרוד --- ךיז ןיא טּפַאזעגנייא ךיוא טָאה

 דנַאלסור ןופ קעװַא 1920 ןיא רע זיא םזיועשלָאב ןבילוצ .םזיטָאירטַאּפ

 ןקיגנעהּפָאמוא ןיא ,עװַאביל טָאטשמיײה ןייז ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא ןוא

 עשידנוב יד ןעיובפיוא ןפלָאהעג םירבח ערעדנא טימ ןעמַאזצ ,דנַאלטעל
 .דנוב ןופ טעטימָאק רעוװַאביל ןופ דילגטימ  ַא ןעוועג ןוא גנוגעוװַאב

 טקידנעעג ןוא ןיצידעמ ןרידוטש ןילרעב ןייק קעװַא רע זיא 1921 ןיא
 רע טָאה ןילרעב ןיא .(דנַאלשטיײד) ַאנעי ןיא טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ םעד
 -ָאס ןַאגרָא ןשיטסיוװעשגעמ ןופ סיפָא םעד טימ טעטלַאװרַאפ רָאי רָאּפ ַא
 .קינטסעױו יקסעשטיטסילַאיצ

 ןקיבייא, ןופ םַאלּפ םעד המשנ ןייז ןיא ;גָארטעג טָאה גרעבצניג לאפר
 קילעפוצ טינ ,עקיטסייג ןוא עשיאעדיא ,ןשינעכוז עקידנעטש ןופ ,"ורמוא

 רעשילַאקיזיר ַא ןגעו טכַארטעג ןרָאי רעק-20 יד ןופ ביהנָא ןיא רע טָאה
 -וצ טינ ,טעברַא עלַאגעלמוא ןַא ןטרָאד ןריפ וצ ידכ ,דנַאלסור ןייק עזייר

 ןוא ןטנַאק טרידוטש ,ןפָאזָאליפ ןופ זיירק ַא ןיא טרעקרַאפ רע טָאה קילעפ
 ,ןענָאסגרעב

 ןעמַאזוצ ,גרעבצניג זיא 1932 ןיא טכַאמ רעד וצ ןעמוק סרעלטיה ךָאנ
 סָאװ ,רָאי 7 יד ךשמב .זירַאּפ ןייק רעבירַא ,ןטסילַאיצָאס ערעדנַא ליפ טימ
 טָאה ,(1940 זיב) טָאטש-טּפיױה רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא טכַארברַאפ טָאה רע
 רע .טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג ןיא ךיוא עיגרענע ךס ַא ןזיװעגסױרַא רע

 רעזירַאּפ םנופ רעציזרָאפ רעטשרע רעד ןוא רעדנירג יד ןשיוװצ ןעוועג זיא
 םעד ךרוד ןרָאװעג טיובעג זיא סָאװ ,עיצוטיטסניא ןַא -- גניר-רעטעברַא
 -רעטעברַא םייב עירָאטַאלובמַא יד טעדנירגעג טָאה רע .,ךיירקנַארפ ןיא דנוב
 םיריוטקָאד ערעדנַא ןגיוצעגוצ ןוא טסיזמוא ריא ןיא טעברַאעג ןיילַא ,גניר
 ,טעברַא רעד וצ

 זיא תוהמ ןצנַאג ןייז ןיא ךיוא ,גנודליב ןוא ךַאפ ןייז טיול זיולב טשינ

 ןקיזָאד םעד ףיוא לייוו ,רָאטקָאד ַא ןרָאװעג זיא רע .רָאטקָאד ַא ןעוועג רע

 רַאפ ,טייקכעלנעזרעּפ ןייז רַאפ קורדסיוא ןטסעב םעד ןענופעג רע טָאה טיבעג
 -ניא ןיצידעמ ןיא ךיז רע טָאה עקַאט רַאפרעד ,ןשינעכוז עשילַארָאמ ענייז
 ,עקנַארק-קיטסייג יד ,עזָאלסגנונעפָאה עמַאס יד טימ סרעדנוזַאב טריסערעט
 ןבעגעגּפָא רע טָאה רָאי 15 עטצעל יד ןיא .רטַאיכיסּפ ַא ןעוועג זיא רע --
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 -נָארעג ןופ טיבעג םעד ףיא סעידוטש רַאפ עיגרענע עכעלטפַאשנסיוװ ןייז

 ,(רעטלע יד ןרעסעברַאפ ןוא ןרעגנעלרַאפ ןגעו ערעל יד) עיגָאלָאט

 רעד ןיא םינינע עשיניצידעמ ןגעוו ןבירשעג טָאה גרעבצניג לאפר
 -רושז ןוא ןעגנוטייצ ןיא ךיוא יו ,עידעּפָאלקיצנע רעשידיי רענײמעגלַא
 ,ןלַאנ

 ןַאסנַארַא .2

0 

 ןיטשרוב ןושרגלארשי

 רעטָאפ ןייז .םייה רעכעלגעמרַאפ ןוא רעמורפ רעייֵז ַא ןופ טמַאטשעג
 ,ןלױּפ) קצָאלּפ טָאטש רעד ןיא םידיסח עטסקידרעייפ יד וצ טרעהעג טָאה

 רעכעלנעזרעּפ ןייז ןעמוקעגנָא ןושרג לארשי ןגנוי םעד זיא טכייל טשינ
 םייה רעשידיסח רעד טימ לגנַארעג

 רע טָאה ףוס-לכ-ףוס .הביבס ןוא
 עגנַאל יד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא

 ַא ןופ טימעג םעד ןוא עטָאּפַאק
 -ָאטש םעניילק ןיא רעשטעווק-קנַאב

 רעקיטשרוד ַא .שרדמה:תיב ןשיט

 רעכיב ןעגנילש ןעמונעג רע טָאה

 -ליב ענײמעגלַא ןברעוורעד ךיז ןוא

 ןייז רעבָא ןיא םעד טימ .גנוד

 רע .ןרָאװעג טליטשעג טשינ טשרוד
 ןפיטרַאפ ןביוהעגנָא ךיוא ךיז טָאה
 ןופ עטכישעג רעד ןיא ,ןעיידיא ןיא
 ןבָאה ןגיוא ענייז ,ןפמַאק עלַאיצָאס

 ןעזרעד וצ טנפעעג ךיז ךיג רָאג ={; 0
 ןביוהעגנָא ךיז טָאה רע .קצָאלּפ ןופ עסַאמ עשידיי יד --- טָאטש ענעגייא ןייז
 ױזַא רעירפ טָאה רע סָאװ ,ןשטנעמ עטושּפ יד ןופ ןבעל ןטימ ןריסערעטניא

 ןיא ןבעל ןייז ןבעגוצּפָא סולשַאב םוצ ןעמוקעג זיא רע .טקרעמַאב טשינ יו
 ןפמעק ,ריא רַאפ ןלעטשוצנייא ךיז ,עסַאמ רעשידיי רעמירָא רעד ןופ טסניִד

 ,ןייזליואוו ןוא ןטערעטניא עריא רַאכ

 ןטימ .ןעגנוגעװַאב ןוא ןעײטרַאּפ ןיא ךייר ןעוועג זיא קצָאלּפ טָאטש יד
 קילטנעצ ןטייווצ ןוא ןטשרע ןיא --- טלָאמעד טָאה טָאטש ןופ ןבעל ןקיטסייג
 -סקלָאפ עשיאייטרַאּפמוא ןופ זיירק ַא טריפעגנָא -- טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ
 טָאה סָאװ ,רימזה ןשיטָאטש ןטימ טריּפעגנָא ןנָאה ייז .ןטנעגילעטניא
 טייצ ןופ .דנַאל ןיא סעיצוטיטסניא-רוטלוק עשידיי עטסטלע יד וצ טרעהעג
 טריפעגפיוא ןוא לגנוטייצ שידיי טקורדעג ַא ןבעגעגסיורַא יז ןבָאה טייצ וצ
 ,ל .י ןופ עידרַאװג-בייל יד ןעוועג ןענייז ייז .עסעיּפ עשידיי עשירַארעטיל ַא
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 ןוא םיבורק ענייז וצ ךוזַאב ַא ףיוא קצָאלּפ ןייק ןעמוק טגעלפ רע ןעוו ,ץרּפ

 רָאג .זיירק םעד ןופ לייט ַא ןעוועג זיא ןיטשרוב ןושרג לארשי ,ןוז ןייז וצ

 ןטערטעגנײרַא ןוא טײקשיאיײטרַאּפמוא ןוֿפ םיוצ יד ןכָארבעג רע טָאה בורקב

 ערעדנַא לייט רעסיורג ַא דנוב םוצ קעװַא ןענייז םיא טימ ןעמַאזוצ .דנוב ןיא

 ,ןטנעגילעטניא-סקלָאפ זיירק םעד ןופ םירבח

 ןדיײשַאב ןוא ליטש טעברַא ןייז ןָאטעג טָאה ןיטשרוב ןושרג לארשי

 -תריסמ ןוא םזילַאעדיא סָאמ רעכיוה ַאזַא טימ ןָאטעג רעבָא רע טָאה ךַאז עדעי

 -ַאב ןבָאה עלַא .טשטנעבעג ןוא טרעדנואווַאב םיא טָאה טָאטש יד זַא ,שכנ

 ןסעגרַאפ ןצנַאגניא טָאה ןיטשרוב ןושרג לארשי זַא ,ןעזעג ךעלרעּפנייש

 טַאהעג רע טָאה ריר ןדעי טימ .ןבעל ןגייא ןייז ןגעוו ןוא ןיילַא ךיז ןגעוו

 ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןסערעטניא יד ןוא דנַאטשליױאוו םעד ןעניז ןיא

 עקידרעירפ ליפ יד ןופ רעגלָאפכָאנ רעיירטעג ַא ןעוועג רע זיא טרּפ םעד

 םיבוט-םישעמ עכעלגעטיגָאט סָאװ ,ןדיי ייב םיגיהנמ ערַאדנעגעל תורוד

 ,הוצמ עטסקיטכיװ יד ןוא טָאבעג רעטסכעה רעד ןעוועג ייז רַאפ ןענייז

 עשיליוּפ ךיוא .ןײרַא ןבוטש יד ןיא ףליה ןגָארטעג ןיײלַא רע טָאה לָאמ ליפ

 ענעדישרַאפ ןיא ייז ןפלעה ןגעוו טדנעװעג םיא וצ ךיז ןבָאה רעטעברַא

 .ןטיונ ןוא םינינע

 .מ .י טסידנוב רעקצָאלּפ רעטלַא רעד םיא ןגעוו ןבירשעג טָאה קיטכיר

 "דימלת ַא ןעוועג זיא ןיטשרוב רבח רעד; : (ןרובלעמ ןיא רעטעּפש) רעווילָא

 סָאװ) ךעלטרעוו-ארמג טימ ןטכָאלפעגכרודַא ןעוועג ןענייז סעדער ענייז .םכח

 סָאד זיא םלוע ןטיירב םעד ןוא ,(ןרָאי-הבישי ענייז ןו ןבילבעג םיא זיא סע

 רעטייוצ רעד ןופ ןוא טסידנוב ַא טייז ןייא ןופ :ןרָאװעג ןלעפעג רעייז

 *! רענרעלליואוו ַא --- טייז
 רעד ףיוא טַאר-טָאטש ןיא ןרָאװעג טלייועגסױא רע זיא 1927 ןיא

 -רַאפ-טָאטש רעד ןופ קינװַאל ַא ןרָאװעג ןוא דנוב ןופ עטסיל-ןטַאדידנַאק
 ײטרַאּפ עשידיי עטסערג יד ןרָאװעג זיא דנוב רעד .(טַארטסיגַאמ) גנוטלַאװ

 זיא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשילױּפ רעד טימ ןעמַאזוצ .קצָאלּפ ןיִנ
 ,גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעד ןיא טייהרעמ עשיטסילַאיצָאס ַא ןרָאװעג ןפַאשעג

 ןוא ןעמיטש עשידיי יד ןופ טייהרעמ ַא ןעמוקַאב דנוב רעד טָאה 1924 ןיא
 עקידרעטעּפש ייב ךיוא ,ןטסידנוב ןעוועג 2 ןענייז רענעמטַאר עשידיי 5 ןופ

 רעד ןופ שארב ןענַאטשעג זיא ןיטשרוב .שרעדנַא ןעוועג טשינ זיא ןלַאװ

 ,גנוגעוַאב רעשידנוב רעטגייווצרַאפ
 ןדיי יד ןבירטרַאפ סיצַאנ יד ןבָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 ,סעקיװעשלָאב יד ואוו ,קָאטסילַאיב ןייק קעװַא זיא ןיטשרוב .קצָאלּפ ןופ
 -רַאפ ןוא טריטסערא םיא ןבָאה ,דנַאלשטיײד-יצַאנ ןוכ עטעדניברַאפ טלָאמעד

 זיא ןרעגַאל עשיטעווָאס יד ןיא .,דנַאלסור ןופ לייט ןשיטַאיזַא ןיא טקיש

 ןרָאװעג טיײרּפַאב רע זיא ןרעגַאל יד ןופ .ןרָאװעג טריניאור טנוזעג ןייז
 .רעגריב עשילױּפ רַאּכ עיטסענמַא יד סױרַא זיא'ס ןעוו

 -סירעטקַארַאכ זיא רעוט ןשידנוב ןטפַאהנסיװעג ןוא ןכעלרע םעד רַאפ
 טָאה עיטסענמַא רעד ךָאנ .ןריּפמורָאק ןזָאל וצ טשינ ךיז תונשקע ןייז שיט
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 ,זָאקװַאק ןיא עירָאטַארָאבַאל ַא ןיא רעטלַאהכוב-טּפיױה ַא יװ טעברַאעג רע
 ןבָאה ןליוּפ ןופ םיטילּפ ןוא ןקידנע םייב ןטלַאהעג ךיז טָאה המחלמ יד ןעוו
 געוו ןיא ןזָאל ךיז טלָאװעג ךיוא רע טָאה ,םײהַא ןעמָארטש וצ ןבױהעגנָא
 -רַא ןייז ןופ ןייש-גנואיירפַאב ַא ןבָאה טפרַאדעג רע טָאה םעד וצ .ןײרַא
 ,יאנתב ןייש ַאזַא ןבעג טלָאװעג םיא טָאה רָאטקעריד רעד ,ץַאלּפ-סטעב
 עטשלעפעג טימ --- סנַאליב ןשירעטלַאהכוב ַא ןביירשרעטנוא לָאז ןיטשרוב זַא
 רעד .ןוט וצ סָאד טגָאזעגּפָא שירָאגעטַאק ךיז טָאה ןיטשרוב .ןרעפיצ
 ענייז ןקידנע ןיוש טעװ רע זַא ,טרעכיזרַאפ טלָאמעד םיא טָאה רָאטקעריד
 רעד ןעגנַאגעגנָא זיא רָאי לטרעפ יירד ..דרע רעשיטעווָאס ףיוא ןרָאי
 ףוס-לכ-ףוס .רָאטקעריד ןשיטעווָאס םעד ןוא טסידנוג רעקצָאלּפ ןשיװצ ףמַאק
 ,ןרָאפקירוצ ןענעק טשינ רע טעװ זיולב טשינ זַא .ןעזעגנייא ןיטשרוב טָאה
 םיפתוש ענייז ןוא רָאטקעריד םעד ןופ ןברק ַא ןלַאפ ךָאנ טעװ רע זַא רָאנ
 טימ ,(סופ ַא ןלעטשרעטנוא םיא ןלעוו ייז זַא ,טָארדעג רדסכ םיא ןבָאה ייז)
 ןוא --- סנַאליב ןטגנַאלרַאפ םעד ןבירשעגרעטנוא רע טָאה טימעג רעווש ַא
 ,ןייש-סגנואיירפַאב םעד ןעמוקַאב

 קעוװַא ךיילג זיא רע ןוא ןליױּפ םענערָאװעג-בורח םוצ טריפעג טָאה געֹוו ןייז
 ַא טימ ,ןדיי קילטנעצ עכעלטע םיוק ןפָארטעג רע טָאה טרָאד ,קצָאלּפ ןייק
 זיא רע .דנַאל-םייה ןייז ןוא טָאטש-םייה ןייז רע טזָאלרַאפ ץרַאה ןסירעצ
 ןיא רע זיא טרָאד ןופ ןוא דנַאלשטיײד ןיא םיטילּפ ןופ רעגַאל ַא ןיא קעװַא
 -נוב רעד ןיא דילגטימ ַא ןעװעג רע זיא ָאד .קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעג 8
 -קוָאלק יד ןופ דנָאפ-טנעמרעייטער ןיא טעברַאעג ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשיד
 ,רעכַאמ

 ןיוש זיא רע רעבָא ,רָאי 12 ךרעב קרָאי-וינ ןיא טבעלעג טָאה ןיטשרוב
 ,רעפמעק ןשיטסילַאיצָאס ןקידלּפַאצ ןקילָאמַא םעד ןופ ןטָאש ַא זיולב ןעוועג

 -סטעברַא ןדעי טימ ןדנובעגסיוא ןעוועג ךיא ןיב קצָאלּפ ןיא : טגָאזעג טָאה רע
 טליפעג טָאה רע ?ָאד ךימ ףרַאד רעוו -- שטנעמ-סקלָאפ ןדעי טימ ,שטנעמ
 ןסיורג םענעי ןָא -- ןשטנעמ רעקצָאלּפ ענייז ןָא ןבעל ןופ טייקטסוּפ יד
 -נַארק ערעוװש טרעטַאמעג םיא ןבָאה םעד ץוחַא .ןלױּפ ןופ ץוביק ןשידיי
 -עוװָאס יד ןיא ןרָאי עכעלנייּפ יד ןופ טגנערבעגטימ טָאה רע סָאװ ,ןטייק
 ,ןרעגַאל עשיט

 ןיא 1960 ץרעמ ןט16 םעד ןברָאטשעג זיא ןיטשרוב ןושרג לארשי
 ,רָאי 67 ןעוועג טלַא זיא רע .קרָאי-וינ

 ,טלעג סָאד זַא ,האווצ ַא ןבירשעגנָא רֹע טָאה טיוט ןרַאפ טייצ עצרוק ַא

 ןרעו טלייטעצ לָאז ,עקירעמַא ןיא טלמַאזעגנָא טעברַא ןייז ןופ טָאה רע סָאװ

 ןשידיי םעד ןוא דנוב םעד ,רעדירב ענייז ןוא טײלסדנַאל רעקצָאלּפ יד ןשיווצ
 ,טעטימָאק-רעטעברַא

 ץרַאװש סחנפ
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 דלַאוװ עיניּפ

 ןלױּפ-שיסור ,קצעיװָאזַאמ-װָאשַאמָאט ןיא 1886 ילוי ןט15 םעד ןריובעג

 .עניטנעגרַא ,סערייא סָאנעוב ןיא 1966 טסוגיוא ןיא ןברָאטשעג --

 ןיא -- גנוי ץנַאג .רעבעוו ַא -- רעטעברַא ןַא ןעוװעג זיא רעטָאפ רעד

 ויטקַא ןרָאװעג רע זיא 1900 רָאי :

 ןיא גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןיא
 רעגנוי רעד זיא 1905 ןיא .,שזדָאל

 ןרָאװעג טריטסערַא רענָאיצולָאװער

 ןבלעז ןיא .טכַאמ רעשירַאצ רעד ןופ

 ןייא .ןיוו ןייק קעװַא רע זיא רָאי
 -נעגרַא ןיא רע טמוק רעטעּפש רָאי
 ןופ םָארטש-עיצַארגימע ןטימ עניט
 ,טייצ רענעי

 -רַא ןיא טעברַאעג בייהנָא ןיא
 1907 ןיא .יירעכעלב ייב עניטנעג
 םענייא יו ןיוש םיא רימ ןעעז
 .שידי רעד ןופ רעדנירג יד ןופ

 -ַאגרָא-רעטעברַא רעשיטסילַאיצָאס :

 -יטקַא עכעלטפַאשלעזעג ערעדנַא ייב ןוא עניטנעגרַא ןיא דרַאגנַאווַא עיצַאזינ

 רענעי רַאפ רעטמירַאב רעד ןיא לָאר עקיטכיו ַא טליּפש רע .ןטעטיוו
 רעזנוא לַאנרושז םעד ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה רע .ָאסור-קעטָאילביב טייצ

 טרָאד רע טכעלטנפערַאפ גנוטייצ עזעידיא יד ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא .טרָאוו

 ןשיטסילַאיצָאס םעד טריגַאדער 1920 --- 1908 ןרָאי יד ןיא .ןעלקיטרַא ייר ַא
 ןוא רעטעלב עשיטסילַאיצָאס ןופ רָאטקַאדערטימ ןעוועג ,דרַאגנַאווַא לַאנרושז

 ןופ ןעגנופַאש ענעדישרַאפ טצעזעגרעביא ךיוא טָאה .סעבַאגסױא ערעדנַא
 ַא ןיא סעיצנעדנָאּפסערָאק ןוא ןעלקיטרַא טקורדעג .שידיי ןיא שינַאּפש
 ,רעדנעל ייר ַא ןיא ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ לָאצ רערעסערג

 -לוק ןשידיי ןטשרע ןופ גנוריפנָא רעד ןיא ןעוועג זיא דלַאװ עיניּפ
 רָאי ןיא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סָאװ ,עניטנעגרַא ןיא רָאפנעמַאזוצ-רוט

 -ַאיצַאס-שידיי ןופ רעדנירגטימ ַא ןעוועג ךיוא זיא רע .ַאטַאלּפ ַאל ןיא 5
 עכעלטלעוו-זעידיי רַאפ טפַאשלעזעג רעד ןופ רעדנירג ןוא דנַאברַאפ ןשיטסיל
 רעד וצ טרעהעג ךיױױא רע טָאה ןרָאי עלַא יד .(לושיץרּפ רעטעּפש) ןלוש
 -בָארּפ עשיטסילַאיצָאס ןגעוו ןבירשעג .ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעניטנעגרַא

 ןיא טעברַאעגטימ .רעדנעל ערעדנַא ןופ ךיוא ןוא עניטנעגרַא ןופ ןעמעל
 טייצ רעזנוא לַאנרושז ןשידנוב ןיא ךיוא .סעבַאגסיוא עשיטסילַאיצָאס ליפ
 ,קרָאי-וינ ןיא

 גנוטייצ רעכעלגעט רעד ןיא טעברַאעגטימ רע טָאה רָאי קילטנעצ רָאּפ ַא
 עיינ, יד וצ טסַאּפעגוצ טשינ ךיז רעבָא ,(רָאטקַאדערטימ סלַא) עסערּפ יד
 ענייז ןטלַאהעגנייא קידתונשקע ;ןזָאלב ןעמונעג טרָאד ןבָאה סָאװ ,"ןטניוו
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 -- גנולעטשנייא עשיטסינויצ-יטנַא ןייז ןוא ןּפיצנירּפ עשיטסילַאיצָאס

 ,טקורדעג ןרעוו וצ טשינ זײרּפ ןרַאפ לָאמוצ ןליפַא

 טָאה עניטנעגרַא ןיא ןפַאש ןוא ןבעל רָאי 60 ענייז ןופ ףיולרַאפ ןיא

 ןיא (3 ,ןרַאמשָאק (2 ,ךעלטעלב (1 :רעכיב עלופטרעוו ייר ַא ןבירשעגנָא רע

 ףששידיי ןופ ןטלַאטשעג (5 ןוא ןגעוו עשירָאטסיה ףױא (4 ,ןטייצ ןופ גנַאג
 עשידנוב טקיבייארַאפ ערעדנַא ןשיוצ ןענייז ןטצעל םעד ןיא .קלָאפ-טלעוו

 ,עניטנעגרַא ןיא קיטעט ןעוועג ןענייז סָאװ ,םירבח עוויטקַא עייר ַא--ןטלַאטשעג
 .שטיווָארוסײא .ב ,שטַאװישזג טנומגיז ןוא אסאר ,דנילב קחצי יוװ

 תעב ךיוא עניטנעגרַא ןיא טכַאמעג טמירַאב ךיז טָאה דלַאװ עיניּפ
 -עג רעניטנעגרַא רעד ןיא ןיירַא ןענייז סָאװ ,1919 רָאי ןיא ןשינעעשעג יד
 ,טקינײּפעג ךעלקערש ןַאד םיא טָאה ןעמ ."ךָאװ עשיגַארט יד; .נ .א עטכיש

 "ער רעשיסור רעד ןופ רעריריּפסניא רעד יוװ ןרָאװעג טקידלושַאב זיא רע
 ןַאד םיא טָאה ןעמ ןוא עניטנעגרַא ןיא ןרזחרעביא ךיז ףרַאד סָאװ ,עיצולָאװ

 ."ןינעל רעניטנעגרַא; םעד --- יװ טרילוטיט
 ַא טימ טנכייצעגסיא ךיז רע טָאה ןבעל ןייז ןופ געט עטצעל יד זיב

 עשידנוב יד וצ טפַאשיירט ןייז ןטלַאהעגנייא ףוס עמַאס ןזיב .טייקשירעפעש

 .דנוב םוצ טייקנדנונעגוצ ןייז ןוא ןּפיצנירּפ
 יקצינטישז ,ש

0 

 ךָאלב שריה ןוא דוד

 ,טנגעג רעמינָאלס ,ןישטערעד לטעטש ןיא ןריובעג עדייב ,רעדירב ייווצ
 ויטקַא עדייב .ערימ ןוא ןויצ"ןב ןופ ןוז .דנַאלסור ,עינרעבוג רענדָארג

 .דנוב ןיא
 רעד ןיא קיטעט ןעוועג זיא דוד

 ןרָאי יד ןיא גנוגעווַאב רעשידנוב
 א ןעוועג זיא רע .1909 -- 3
 ויטקעלָאק ןשידנוב ןופ דילגטימ
 -כירנייא עקידנריפנָא ערעטיירב ַא)
 -ַאגרָא רעװעשרַאװ רעד ןופ גנוט
 -סערַא ןעוועג לָאמ יירד .(עיצַאזינ
 "רוט יד ןיא גנַאל ןסעזעג .טריט
 -עג טקישעגסױרַא ףוסל ןוא סעמ

 ,ןליוּפ ןופ ןרָאװ

 ןוא טיונ ןטילעג דמערפ רעד ןיא

 -טנַא ןביוהעגנָא םיא ייב ךיז טָאה'ס
 -קירוצ זיא רע .טכוזדניווש ןעלקיוו

 טָאה רע ואוו ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעג 2

 ,טעברַא-ײטרַאּפ רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא רעדיוו ךיז ןוא לאגעלמוא
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 ,גנַאל ןרָאי ףױא טעב םוצ טדימשעגוצ רעטעּפש םיא טָאה טייקנַארק יד

 רעד וצ סערעטניא ןייז ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא טשינ זיא ףוס עמַאס םוצ זיב

 ,טײקיטעט-יײטרַאּפ

 רע .1916 רַאונַאי ןט20 םעד עשרַאװ ןיא ןברָאטשעג זיא ךָאלב דוד

 .רָאי 30 ןעוועג טלַא זיא

 א א

 רעדָא 1887 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא שריה רעדורב רערעגניי ןייז

 רע ואוו ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעג ,רָאי 15 ןעװעג טלַא זיא רע ןעוו 8
 -ערבעה ןוא רעשידיי ַא ןיא רעצעז ַא יו טעברַאעג ןרָאי עגניי ענייז ןיא טָאה
 ,שילוּפ טנעקעג ךיוא רע טָאה שיאערבעה ןוא שידִיי ץוחַא .גנוטייצ רעשיא

 -טסבלעז ךרוד טכירגרעד רע טָאה ןשינעטנעק ענייז .שטייד ןוא שיסור
 ,גנודליב

 הרש שריה

 זיא רע ןכלעוו ןיא ,דנוב ןיא טריפעגניירַא םיא טָאה דוד רעדורב ןייז
 ןעמ טָאה 1905 ןיא .ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב דילגטימ רעיירטעג ַא ןבילבעג

 ןיא ןברָאטשעג .הסיפת ןיא ןסעזעג טייצ ַא זיא רע ןוא טריטסערַא םיא
 ןרַאפ .1937 לירּפַא ןופ געט עטצעל יד ןיא טײקנַארק-קַאר ַא ןופ עשרַאװ
 רע טָאה ,דנַאטשוצ ןוָאלטסואװַאב ןופ טּפַאכעגפיױא דךיז טָאה רע ןעוו ,טיוט
 טרעה סע סָאװ ןוא יַאֹמ רעט1 רעד ןעוועג ןיוש זיא'ס יצ יורפ ןייז טגערפעג
 ,גירק-רעגריב דעד ןעמוקעגרָאפ טלָאמעד זיא'ט ואוו ,עינַאּפש ןיא ךיז

 .עקטסידנוב ַא ןעוועג זיא (דנַאלָאה םייה רעד ןופ) הרש יורפ ןייז ךיוא
 ןבָאה ןרעטלע עריא .1897 רָאי ןיא עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא יז
 טקידנעעג טָאה יז ,רעיוט םענרעזייא ןרַאפ סעלַאה יד ןיא עקטַאי ַא טַאהעג

 עריא .שטייד ןוא שיסור ,שיליוּפ ,שידיי טנעקעג ןוא לוש-רַאטנעמעלע ןַא
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 ןױש יז זיא ,לדיימ גניי א יו .ןטסידנוב עוװיטקַא ןעוועג ןענייז רעדירב
 "עג ןוא טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעד ןיא קיטעט ןעוועג
 ,זיירק ןשיטַאמַארד םוצ טרעה

 -טלעוו רעט2 רעד תעב ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעוועג זיא ךָאלב הרש
 טגנערבעגמוא ןדיי רעװעשרַאװ יד טימ ןעמַאזוצ יז זיא 1942 ןיא .המחלמ
 ,עקנילבערט ןיא סיצַאנ עשטייד יד ךרוד ןרָאװעג

 27 ,גנוטייציסקלַאפ עײנ .אשרַאװ ,1916 רַאורבעפ 25 ,4 .מונ ןעגַארפ-סנעבעל : .ב
 (הרש ןוא שריה ןופ ןוז) ךָאלב קענָארב ןופ עיצַאמרָאפניא .עשרַאװ ,1937 לירּפַא
 ,םילשורי

 .ח .ש י
0 

 דנַאלָאה ןָאעל

 רעבמעצעד ןט10 םעד זירַאּפ ןיא ןברָאטשעג -- עשרַאװ ןופ טמַאטשעג
 ,רָאי 71 ןופ רעטלע ןיא 1

 -ַאב רעװעשרַאװ ַא ןיא עקטַאי ַא טַאהעג ןבָאה ןרעטלע ענייז
 -- רעטכעט 2 ןוא ןיז 5 -- רעדניק יד ,דַאז
 ,ןטסידנוב עלַא .רעטעברַא

 -ַאה ןָאעל ןיא ןטייצ עשירַאצ יד ןיא ךָאנ

 רע ןעמעוו ,דנוב ןיא וויטקַא ןרָאװעג דנַאל
 זיב שפנו בלב ןבעגעגרעביא ןבילבעג זיא
 טָאה רע .ןבעל ןייז ןופ עגר רעטצעל רעד

 ןוא רעשידנוב רעד ןופ וויטקַא םוצ טרעהעג
 ואוו ,עשרַאװ ןיא גנוגעווַאב רעלענָאיסעּפָארּפ

 ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עלַא ףיוא ןייז טגעלפ רע
 ,ןעניײארַאפ .ּפָארּפ ןוא דנוב ןופ ןצנערעפנָאק

 -רַאפ סלַא ןעוועג רֶֹע זיא וויטקַא רעדנוזַאב

 -עְל יד ןופ ןייארַאפ ןופ דילגטימ-גנוטלַאװ

 זיא ךַאפ ןופ) רעטעברַא-עירעטנַאלַאג-רעד
 ,(רעכַאמ-לטייב ַא ןעוועג רע

 רע זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תענ
 ןרָאװעג טריטסערַא ,ערעדנַא קיצרעפ טימ ןעמַאזצ ,1918 רַאונַאי 26 םעד
 ןופ ץנערעפנָאק רעשיטָאטש ַא ףיוא טכַאמ-עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד ךרוד
 זיא רע ןוא עשרַאװ ןיא טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי ,ד .ס רעשידנוב רעד
 .גנוטסעפ רענילדאמ ןוא סעמרוט רעװעשרַאו ןיא טייצ םישדח 8 ןסעזעגּפָא

 יד ןעוועג זיא רע ואוו ,ךיירקנַארפ ןייק טרירגימע רע טָאה 1922 ןיא
 עכעלקערש יד ןיא ךיוא .גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןיא קיטעט טייצ עצנַאג
 ןדנוברַאפ ןעוועג רע זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ןרָאי-גנוטכינרַאפ
 יױרפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ןזיװַאב ןוא גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעד טימ
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 שזרעס ןוז רעייז ןוא (עקטסידנוב עוויטקַא ןַא ,שַא םייה רעד ןופ) עשטבָאט
 ,םרוטש ןקיטולב ןיא ןטלַאהוצסיוא

 טָאה ןעגנובעלרעביא עדעװש יד ןופ רעטכַאװשעגּפָא קרַאטש ַא םגה
 רעוװיטקַא רעד וצ טלעטשעג רעדיוו המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ךָאנ ךיז רע
 -ןוב יד וצ ןעמוק ךָאנ רע טגעלפ טייהרעקנַארק ןיוש .טעברַא רעשידנוב
 טסכעה ןוא רעטנעגילעטניא ,רעביל ַא ןעוועג זיא רע ,ןעגנולמַאזרַאפ עשיד
 טשינ לָאמנייק טָאה רָאמוה רעקיטומטוג רעד ןעמעוו ,שטנעמ רעלערוטלוק
 ,טזָאלרַאפ

 ,צ .ֹא
9 

 שזַאקעיּפ (בייל) ריאמ לאיזי

 ןופ ןוז ,ןליוּפ ,קצעוװָאזַאמ-װיָארטסָא ןיא 1896 יַאמ 15 םעד ןריובעג
 רעטומ יד ןוא רעטלעטשעגנָא ןא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .הרש ןוא לארשי
 .הבישי ןוא הרות-דומלת ,םירדח ןיא טנרעלעג .םָארק-זייּפש ַא טַאהעג טָאה

 -- רעטעברַא ןַא ןרָאװעג רעטעּפש
 ךיז 1914 ןיא .רעדיינש-רענעמ ַא
 -עברַא רעשידיי רעד טימ ןדנוברַאפ
 ןיא דנוב ןטימ -- גנוגעווַאב-רעט
 .עשרַאװ

 שזַאקעיּפ סָאװ ,רָאי 66 יד ןופ
 ןבלַאה ַא רע טָאה ,טבעלעג טָאה
 -עג רַאפ ןבעגעגקעװַא טרעדנוהרָאי
 -ןיי סלַא .טסניד רעכעלטפַאשלעז
 רעד ןיא ןיירַא רע טערט רוחב רעג
 רעפמעק ןוא רעכוז יד ןופ הנחמ
 רעד .ןבעל רעסעב ןוא יינ ַא רַאפ
 ןױש טגָאז ןײלַא טקַאפ רעקיזָאד

 ליױו ,רעטקַארַאכ ןייז ןגעו תודע {ץ
 טָאה רע רעכלעװ ןיא ,טיצ יד 2

 ןייק ןעוועג טשינ טייוו זיא ,טירש ןקידלרוג ןקיזָאד םעד ןכַאמ וצ ןבילקעגסיוא
 -ָאמַא רעד ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רערענָאיצולָאװער רעד רַאפ עקיטסניג
 יד ןיא לעיצעּפס ןוא ,דנַאלסור ץנַאג רעביא .עירעּפמיא רעשירַאצ רעקיל
 זַאקװַאק ,ןצניוװָארּפ עשיטלַאב ,ןליוּפ) רעקלעפ-טייהרעדנימ יד ןופ ןטיבעג
 -עג טָאה ,(גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד יבגל רעמ ךָאנ ןוא ערעדנַא ןוא
 טָאה רָארעט ןטסדליװ ןופ ןעלטימ טימ .עיצקַאער עשירַאצ יד טעוועדליוו
 ןיוש ,טייקנדירפוצמוא עטסדנימ עדעי טקירדרעטנוא גנוריגער עשירַאצ יד
 ןטפָאהַאב ךיז רע טָאה טלָאמעד .עיציזָאּפָא רעטריזינַאגרָא ןופ טדערעגּפָא

283 



 גנוגעװַאב-רעטעברַא רערענָאיצולָאװער רעשידרערעטנוא רעשידיי רעד טימ

 טשינ ,תוחוכ עלַא טימ טנידעג ריא רע טָאה ןָא טלָאמעד ןופ .דנוב ןטימ ---

 -- רקיע רעד ןוא טומ טרעדָאפעג ךיז טָאה םעד וצ .תונכס עלַא ףיוא קידנטכַא

 ןוא רעקיטכיר רעד זיא געוו רענעבילקעגסיוא רעד זַא ,ןביולג רעקרַאטש ַא

 ,רעקיצנייא

 יקירוצ רָאי 40 טימ טנעקרעד ןשזַאקעיּפ לָאמ עטשרע סָאד בָאה ךיא

 "יױּפ רעד ןיא טסניד-רעטילימ ןופ ןעמוקעגקירוצ טַאהעג סָאװ רָאנ זיא רע

 ןזיוַאב ךיילג רע טָאה ,רָאי 25 ןופ רוחב רעגנוי ַא ,ײמרַא רעשיל

 -ילימ ןוא -רענעמ --- עיצַאזינַאגרָא-ךַאפ ןייז ןיא טרָא בושח ַא ןעמענרַאפ וצ

 טרעהעג טָאה רעדינש-רעטילימ רעװעשרַאװ עפורג יד .רעדיינש-רעט

 -טוג ,עטריציפילַאװק-ךיוה ןעװעג ןענייז ייז .עטילע-רעטעברַא רעד וצ

 רעריפ רעטבילַאב ןוא רעטנעקרענָא רעייז .תוכאלמ-ילעב עקידנענידרַאפ

 ,1939 רעבמעטּפעס זיב ןבילבעג סע זיא ױזַא ןוא ,שזַאקעיּפ רבח ןעוועג זיא

 ,המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןכָארבעגסױא זיא'ס ןעוו

 יורטוצ ןקיטנעצָארּפ-טרעדנוה ןסָאנעג שזַאקעיּפ טָאה רעריפ-ךַאפ סלַא

 -ייל םעד ףיוא .רעבעג-טעברַא יד ןופ טקעּפסער ןוא םירבח:ךַאפ ענייז ןופ

 ךױה לענש רעייז שזַאקעיּפ זיא טייקיטעט רעכעלטּפַאשלעזעג ןופ רעט

 -ַאק ,דילגטימ-םוידיזערּפ ןוא -גנוטלַאװרַאפ ןעוועג זיא רע .ןגיטשעגפיורַא

 -טנעצ ןופ דילגטימ-גנוטלַאװרַאּפ ,ןײארַאפ-דיײלקַאב רעװעשרַאװ ןופ רעריס

 "נוב רעד ןופ רעציזרָאפ טייצ עסיוועג ַא ,ןלױּפ ןיא ןײארַאפ-דיײלקַאב ןלַאר

 רעד ןופ טנַאדנעמָאק ,ןיארַאפ-דיײלקַאב רעװעשרַאװ םייב עּפורג רעשיד

 טקילײטַאב ךיז ,ןײארַאפ-דיײלקַאב רעװעשרַאװ םייב (ץילימ) עּפורג-גנונדרָא

 "ידנוב עשיטָאטש יד ןיא ,ןרָאפנעמַאזוצ-סנייארַאפ עלַא ןיא טַאגעלעד סלַא

 ערעדנַא ןוא ןייארַאפ ןופ ןטייקיטעט-רוטלוק יד ןיא ךיוא יוװ ןצנערעפנָאק עש

 ,סעיצוטיטסניא

 "בָא ןעזעג רדסכ םיא ךיא בָאה ןטייקיטעט עקיכַאפליפ עלַא יד ןיא טָא

 ךיא בָאה רָאי 18 ךשמב .טבעלעג ןעמַאזוצ ןוא טעברַאעג ןעמַאזוצ ,טריוורעס

 "עט רעמַאזניימעג רעד ןיא ייס ,ןפָארטעג ךעלגעט-גָאט טעמכ םיא טימ ךיז

 .ןבעל ןטַאוװירּפ ןיא ייס ,טייקיט

 ןוא טייקיאור ןעוועג ןענייז תודימ ענעריובעגנייא סשזַאקעיּפ ןשיווצ

 זַא ,טסואוועג ןבָאה ,רעטנענ טנעקעג םיא ןבָאה סָאװ יד .,טײקנדײשַאב

 -ַאיצָאס רעקיניזטסואווַאב ,רעטגייצרעביא ןַא זיא ןוא ךס ַא טנעייל שזַאקעיּפ

 רָאלק ךיז טגָאז ןוא גנולעטש ענעגייא ןַא טָאה רעכלעוו ,טסידנוב-טסיל

 .ןעמונרַאפ ךיז טָאה גנוגעװַאב רעזנוא עכלעוו טימ ,םינינע עלַא ןגעוו סױרַא

 ,קצעיװָאזַאמ-װָארטסָא לטעטש ןיא ,ןרעטלע עכעלגעמרַאפ-טשינ ןוֿפ דניק סלָא

 ןײלַא ךיז טעברַא רערעװש טימ טנגוי רעטסירפ רעד ןופ ןיוש ןבירטעג

 יךיוה סלַא ןרָאי רעװעשרַאװ ענייז ןיא רע זיא ,ןטלַאהוצסיוא לעירעטַאמ

 "ןיול עקידנענידרַאפ-טסעב יד ןופ רענייא ןעוועג ןַאמכַאפ רעטריציפילַאוװק

 ןמיס ןטסדנימ םעד ןזיװעגסױרַא טשינ ייברעד רעבָא טָאה רע .רעטעברַא

 ןוא םירבח עקידנכיירגרעד רעקינייוו ענייז יבגל הוואג זיא'ס רעכלעוו א ןופ

284 



 ןוא לדייא .טייקיריג טלעג רעדָא ,טיקענדעשז עטסדנימ יד טשינ ךיוא
 טּפטשעג טשינ ץעגרע ןיא ןוא לָאמניק ךיז רֶע טָאה ,רָאג זיב ןדײשַאב

 קיניױו רעייז .טרינילּפיצסיד ךעלטּפַאשלעזעג ןעוועג זיא רע .טנָארפ םוצ
 -רַאפ ,ןעגנוציז עלַא ןופ רעמענליײטנָא עכעלטקניּפ ןעוועג רע יו ױזַא ןענייז
 ,ןתוחילש יד ,ײטרַאּפ ןוא ןייארַאפ ןופ ןטפנוקנעמַאזוצ ערעדנַא ןוא ןעגנולמַאז
 טכַארטַאב רע טָאה ,גנוגעװַאכ רעד ןיא ןריפוצסיוא טַאהעג טָאה רע סָאװ
 ,שדוקה-תדובע ןַא יװ ןָאטעג ייז ןוא ,ךיז רַאפ דובכ ןרעדנוזַאב ַא יו

 ןַא ןופ דיירפ יד קידנסינעג טשינ ,ןבעל ןשרוחב ַא ןײלַא קידנריפ

 -ללכ טימ ןעמונרַאפ ּפָאק ןזיב קידנעייז ןוא ,עילימַאפ רעטנָאנ רענעגייא

 טנַאה ןוא ץרַאה ,רעיוא ןפָא ןַא טַאהעג ךיוא קיטייצכיילג רע טָאה ,טעברַא
 ,ןקיטפרעדַאב ַא ןפלעה וצ עטשרע יד ןופ ןעוועג קידנעטש זיא רע .דיחי ןרַאפ

 ,טייקכעלדנעטשרַאפ-טסבלעז ַא יו ךעלריטַאנ ױזַא ,ליטש ױזַא ץלַא ןוא

 ןופ ָארויב ןיא 1928 רָאי ןיא טנוװָא גָאטײרפ ןטעּפש ַא קנעדעג ךיא

 ןענייז ,רע ןוא ךיא ,ייווצ רימ זיולב .ןײארַאפ-רעטעברַא-דיײלקַאב רעװעשרַאװ
 ןָאפעלעט רעד ןעגנולקעג טָאה'ס .ןטנעמוקָאד-עסַאק טקוקעגכרוד ןוא ןסעזעג

 ןוא רעװעשרַאװ ןופ רעציזרָאפ ,חנ רבח רעד טדערעג רימ וצ טָאה'ס ןוא
 תבש סנגרָאמוצ זַא ,םרַאלַא ןַא ןעוועג זיא'ס .דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ
 סענַאגילוכ-ןטנעדוטס עשיליוּפ עּפורג עסיורג ַא ךיז טביילק ירפ רעד ןיא

 "נַאל ןוא סעקוװעלַאנ רעד ןופ טייז רעד ןופ לַאטרַאװק ןשידיי םעד ןלַאפַאב

 טרעדנוה עכעלטע ןריזיליבַאמ ןזומ רימ זַא ,טגָאזעג טָאה רע .סַאג רעג
 ןלָאז ייז ,עקיאעפ-ספמַאק ערעדנַא ןוא ןרענָאיצילימ --- רעטעברַא-דיײלקַאב

 ןופ לַאקָאל םייב עקַאט גנוריפנָא סנײטשדלָאג דרַאנרעב רעטנוא ןלעטש ךיז

 ןבָאה ןענָאפעלעט .עקַאטַא עשינַאגילוכ יד ןגָאלשוצּפָא ידכ ,ןייארַאפ-דיײלקַאב

 טרימרַאלַא ךיילג ןבָאה רימ .טגָאמרַאפ טשינ רעטעברַא-דיײלקַאב ערעזנוא

 ןוא ןעמוקעג לַאטנעמָאמ זיא רע .םיובנעזָאר םחנמ רבח רעציזרָאפ רעזנוא
 ןעוועג ךעלגעמ זיא'ס סָאװ ,ןָאט ןעמונעג ךיילג ךיז רימ ןבָאה ןעיירד ןיא

 טימ שזַאקעיּפ ןיוש זיא ירפרעדניא ,ןפָאלשעג טשינ טכַאנ יד ןענייז רימ
 "ןייא טינ ךיז טָאה עקַאטַא עטיירגעג יד ןוא טרָא ןפיוא ןעוועג הנחמ ןייז
 .ןזָאה יד יו ןפָאלטנַא ןענייז סענַאגילוכ-ןטנעדוטס יד .ןבעגעג

 ,סעיצַארטסנָאמעד ליפ ןיא טקילײטַאב ךיז ךיא בָאה ןשזַאקעיּפ טימ
 יד ןגעק ןפמַאק-רעוּפָא עקיטולב עכעלסירדרַאפ יד ןיא ןוא ןשרַאמיןסַאג

 -סױרַא טשינ לָאמנייק טָאה רע .ןדלעה-רעסעמ עטריזינַאגרָא-שיטסינומָאק
 ףיוא טיירג ,טסיירד ,קיאור .טייקנריױלרַאפ ןליפַא רעדָא ארומ ןייק ןזיוועג
 .תונכס ליפ ןעגנַאגעגנגעקַא רע זיא ,ןצנעװקעטנָאק

 -המחלמ יד ,ןליוּפ ףיוא תולייח סרעלטיה ןופ לַאטנָא רעד ןעמוקעג זיא'ס

 1929 רעבָאטקָא ןט6 םעד .ענליוו ןייק ןגָארטרַאפ זנוא טָאה עכורעווַאז
 רענליו םעד טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טריטסערַא ךיא ןיב טכַאניב טעּפש
 ןַאד בָאה ךיא בוטש ןיא ןעמעוו ייב ,לעטייט טַאקָאװדַא ןַאמטַאר ןשידנוב
 -פג טלָאמעד ךיוא ןענייז סָאװ ,שזַאקעיּפ ןוא םיובנעזָאר םחנמ .טניואוועג
 יד דצמ טסערַא ןַא ןדיימוצסיוא קילג סָאד טַאהעג ןבָאה ,ענליוו ןיא ןעוו
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 -ךעלקילג יד ןופ ןעוועג ייז ןענייז 1940 ןיא ."רעיײרפַאב , עשיטסיװעשלָאב
 ,טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןכרוד עטעװעטַארעג

 ךיא בָאה גנורעדנַאװ ןוא שינעלגָאװ ,שינרעטַאמ רעקירָאי-10 ַא ךָאנ
 ןענייז שזַאקעיּפ ןוא םחנמ .ןעמוק וצ רעהַא ָאד טייקכעלגעמ יד ןעמוקַאב

 1949 רעבמעצעד ןט15 םעד טרַאװעגּפָא ךימ ןבָאה סָאװ ,יד ןשיווצ ןעוועג
 ןענייז רימ .ףיש יד טעדנַאלעג טָאה סע ואוװ ,טרָאּפ רעקרָאי-וינ םייב

 "רַא:רעדיינש ןסַאמ ערעזנוא ןָא ,זנוא ייוו ,רעבָא ,ןעמַאזוצ ןעוועג רעדיוו

 .רעטעב
 "ןקנַארק ןפיוא געט עטצעל עמַאס יד זיב ,טבעלעג טָאה רע גנַאל יוו

 יירט ,טניירפ ןוא רבח רעטנָאנ רעביל רעקיבלעז רעד ןבילבעג רע זיא ,טעב

 ןעוועג טשינ זיא טעברַא יד זַא ,טגייצרעביא ןוא קיביולג ,ןבעגעגרעביא ןוא
 רע ןכלעוו רַאפ ,םולח רעד ןרעוו טריזילַאער ךָאד טעוװ סע זַא ןוא ,טסיזמוא

 ,טעמדיוועג ןבעל ןייז טָאה

 ,ריאמ לאיחי ןעוועג זיא ןעמָאנ רעקיטכיר ןייז) שזַאקעיּפ ריאמ לאיחי
 -ַאב ןעוועג רע זיא ױזַא ןוא בייל ןבירשרַאפ ןעוועג רע זיא סַאּפ ןפיוא רעבָא

 ןיא 1902 רעבמעטּפעס 8 םעד ןברָאטשעג זיא (גנוגעוװַאב רעד ןיא טנַאק

 ,קרָאידוינ
 ברַאפלעמיה לשרעה

6 

 ןַאמרעסַאוװ דוד

 ןוז .עשרַאװ ןיא 1928 לירּפַא ןט2 םעד ןברַאטשעג ןוא 1902 ןריובעג

 עשידיי-לענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאב .ןרעטלע עזעיגילער עכעלגעמרַאפ ןופ

 -סלדנַאה-טנווָא רעד ןיא טנרעלעג ךיז לגניי ןסקַאװרעד סלַא ןוא גנואיצרעד

 ,לוש

 ןטעברַא ןביוהעגנָא טייהרעגניי

 -ונַאמ א ןיא רעטלעטשעגנָא סלַא

 עשנעג רעד ףיוא טפעשעג-רוטקַאפ

 -שרע רעד תעב .עשרַאװ ןיא סַאג

 -רַאפ ןעוועג המחלמ-טלעוו רעט

 -סקלָאפ רעשידיי רעד טימ ןדנוב

 ןופ ןכיגניא רעבָא זיא רע ,ײטרַאּפ

 ןיא ןטערטעגניירַא ןוא קעװַא ריא

 טָאה 1922 ןופ .טפנוקוצ דנוב-טנגוי

 .דנוב םוצ טרעהעג רע

 -יורג טַאהעג טָאה ןַאמרעסַאװ דוד

 -נָא עשידיי יד רַאפ ןטסנידרַאפ עס

 -רעסיוא ןּופ שטנעמ ַא ,עטלעטשעג 2 יי

 -ענוצ ןוא עיגרענע רעכעלנייוועג א 2

 רע טָאה ,עטלעטשעגנָא-סלדנַאה עסַאמ רעד ןופ ןסערעטניא יד וצ טייקנדנוב
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 קיטומ סטָאה סָאװ .,ןייארַאפ ןלענָאיסעפָארּפ ןסיורג ַא ןעיובוצפיוא ןזיוװַאב

 -סלדנַאה ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןרעסעברַאפ רַאפ טפמעקעג קידתונשקע ןוא

 ,טַאירַאטעלָארּפ
 ןייז טימ ןַאמרעסַאװ טָאה ,טעברַא רעשיטקַארּפ ןופ ,טַאט ןופ שטנעמ ַא

 -רַא רעצרַאװש רערעווש רעד ןיא ןפרָאװשג ךיז עיגרענע רעדנזיורב רעצנַאג
 -רַא ,ףמַאק םוצ ןקעוו ייז ןוא עטלעטשעגנָא-סלדנַאה יד ןריזינַאגרָא ןופ טעב
 -סלדנַאה יד ןופ ןייארַאפ רעלעיציפָא רעד .רועיש ַא ןָא ןעוועג זיא טעב
 ןוא רעשירָאטַאלימיסַא ןוא רעטלַא רעד) 25 ענלעשז ףיוא עטלעטשעגנָא

 ןסױטשוצּפָא ידכ ,ץלַא ןָאטעג טָאה ("ןייארַאפ-ימאקק רעשיטסינומָאק רעטעּפש
 דוד .,ןייאראפ ןיא ןזָאלנײרַא טשינ ייז ןוא עטלעטשעגנָא ןסַאמ עטיירב יד
 -לעטשעגנָא-סלדנַאה ןופ עּפורג רעשידנוב רעד ןופ דילגטימ סלַא ,ןַאמרעסַאוו

 יד ןעמענפיונוצ םייב הרובג עכעלשטנעמרעביא ןזיועגסױרַא טָאה ,עט
 רע .חוכ ןטריזינַאגרָא ןַא ייז ןופ ןרימרָאפסױא ןוא עטלעטשעגנָא-סלדנַאה

 ןופ -- סעשזנַארב עטטסנדישרַאפ יד טימ ןעגנודניברַאפ טלעטשעגנייא טָאה
 םוטעמוא .?עלָאּפעלעיװ; רַאזַאב ןיא סנירעפיוקרַאפ יד זיב עטמַאַאב-קנַאב יד

 ןימ םענעי וצ טרעהעג טָאה רע ,ןטפַאשטנַאקַאכ עכעלנעזרעּפ טַאהעג רע טָאה
 טעברַא רעדעי ןיא .,ןוט ייז רַאפ ןלָאז ערעדנַא זַא ,טנייפ ןבָאה עכלעוו ,רעוט

 -ניײרַא ןעוועג רע זיא עיצקַא רעדעי ןיא ,ןקילײטַאב טזומעג ןיילַא ךיז רע טָאה

 ,שפנו בלב ןָאטעג

 טעברַא רעקידתונשקע רענעבעגעגרעביא ןייז ךרוד רע זיא ױזַא ןוא
 ַא ןופ הגרדמ רעד וצ ןרָאװעג ןביוהרעד ןטלעטשעגנָא ןגניי ןטושּפ ַא ןופ
 ,עטלעטשעגנָא ענערַאפרעד ,עטלַא ,עטלעטשעגנָא ןסַאמ עסיורג יד ןופ רעריפ

 ןעזעג ןבָאה ייז ,גנוריפנָא ןייז רעטנוא טלעטשעג ךיז ןבָאה ,עגניי יו טקנוּפ

 זיא רעכלעוו ,ןייבעג ןוא שיילפ רעייז ןופ שטנעמ ַא ,םענעגייא ןַא םיא ןיא

 ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ ,הנחמ-רעפמעק רענעי ןופ רענלעז ַא קיטייצכיילג
 עטלעטשעגנָא-סלדנַאה יד ןופ ןייארַאפ ןסיורג ןופ רעריפ ןוא רעוט סלַא .דנוב

 רעטושּפ ַא -- ןעוועג זיא רע סָאװ ,סָאד ןבילברַאט דימת ןַאמרעסַאװ זיא

 .רעביא טָאה רע .טניירפ ןוא רבח ַא ,שטנעמ רענעגייא ןַא ,רעטלעטשעגנָא
 ,(1927 ןופ) ןייארַאפ ןטיובעגפיוא-יינ ןופ דַאטערקעפ ןופ טמַא םעד ןעמונעג
 -טע טימ ןסקַאװעגרעדנַאנַאפ ןוא טרעטיירבעגסיוא ךיז לענש טָאה רעכלעוו

 -רָאפ רעד ,עטלעטשעגנָאיָארויב ןוא -סלדנַאה --- רעדילגטימ טנזיוט עכעל

 -רעסַאװ ךָאנ טָאה ,רעסַאװ ריאמ רעוט רעשידנוב רעד ,ןייארַאפ ןופ רעציז
 עיצקַא רעדעי ןופ המשנ יד ןעוועג זיא ןַאמרעסַאוװא :ןבירשעג טוט סנַאמ

 ,טנָאמרַאפ טָאה רע עכלעו ,ןערב ןוא םזַאיוטנע ןטימ .קיירטש רעדָא
 -ָעג טלָאמעד ןענייז ןקיירטש לפיו .ןעמעלַא ןקעטשנָא שממ רע טגעלפ

 לַאװק ןכעלּפעשרעדמוא ןוא ןערב םעד טָא קנַאדַא עקַאט ןרָאװעג ןענואוו
 ןיא טלעטשעג ליפ רעייז לָאמטּפָא טָאה רע !ןַאמרעסַאװ דוד ןופ עיגרענע

 קידנעטש ךיז ,ןײלַא ךיז טעװענַאשעג טשינ רע טָאה לכ-םדוק רעבָא .ןָאק
 עטסערג יד ףיוא ןײלַא ךיז לכיםדוק קידנלעטשסױרַא ,סיורָאפ ןפרָאװעג
 ,"תונכס
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 רעבָא .רעוט רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ןעװעג רקיע רעד זיא ןַאמרעסַאװ;

 ,טסידנוב רענעבעגעגרעביא רעיירט ַא ,טסילַאיצָאס ױרעטגייצרעביא ןַא ןילַא

 -ַאב ןשיטסילַאיצָאס םעד ןקעוו וצ ןפלָאהעגטימ ליפט רעייז ךיוא רע טָאה
 -ַאב םירבח ליפ ןענייז ימ ןייז קנַאדַא .עטלעטשעגנָא יד ןשיווצ ןייזטסואוו

 ןטימ ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ ײטרַאּפ-ןסַאלק רעד טימ ןרָאװעג ןטפָאה

 רעלופתונברק ןופ ןרָאי יד .דנוב

 יד טרענימעג טשינ ןבָאה טעברַא

 טשינ ןבָאה ,עיגרענע עקידנזיורב

 ןופ טסול-ףמַאק םעד טכַאװשעגּפָא

 רָאג זיב יד רעבָא ,ןַאמרעסַאװ דוד

 טעמכ רעד ,טעברַא עטגנערטשעגנָא

 ןיא גָאט-סטעברַא רעכעלדנעמוא

 הגרדהב ןבָאה ,ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמ

 -וצ-טנוזעג ןייז ןכָארבעגרעטנוא

 ןליפא ,רעטנוזעג סדוד .דנַאטש

 -עגנייא ךיז טָאה ףוג רעקרַאטש

 -ןרע ןַא ןעמוקַאב טָאה רע ,ןכָארב

 ?טייקנַארק ןעגנול עטס

 -ירב סנַאמרעסַאװ דוד ןופ רענייא גָאלק עקשזור
 ןופ דילגטימ ַא ןיילַא ,גאלק עקשזור טימ טַאהעג הנותח טָאה ,ןָאעל ,רעד

 ןייארַאפ ןופ רעציזרָאפ ,רעוט ןשידנוב ןופ רעטכָאט ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי
 ךָאנ ,המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב .גָאלק רעזול ,רעטעברַא-רעקורד ןופ
 רעװעשרַאװ יד ןופ בור ןסיורג םעד טגנערבעגמוא ןבָאה סיצַאנ יד יו םעד
 ןופ טייו טשינ ,ידולּפ ףרָאד ןיא ןענדרָאוצנייא ךיז ןזיװַאב ייז ןבָאה ,ןדיי
 רעפמעקדָאטעג עּפורג ַא טָאה דנַאטשפױצדָאטעג רעװעשרַאװ ןכָאנ .עשרַאוו

 -זעוּפ רעד ןופ רעדלעוו יד ןיא ןטלַאהפיוא ךיז ןוא ןסיירוצכרוד ךיז ןזיװַאב

 טייקנַארק בילוצ טרָאד ןופ ןעמ טָאה םורַא טייצ ַא ןיא .ַאקסווָאניּפמַאק ַאשט
 ,ק .צ רעשידרערעטנוא רעד .,רעפמעק-ָאטעג עכעלטע ןעמענקעוַא טזומעג

 ןריפרעביא עטנָאנ ערעייז טימ עקנַארק יד לָאז'מ זַא ,ןסָאלשַאב טָאה דנוב ןופ
 ןיא ןעמוקנָא רעייז ךָאנ דלַאב .ןַאמרעסַאו קלָאפרַאּפ םוצ ידולּפ ןייק

 רעשטייד רעד םעד ןגעוו טרימרָאפניא רוסמ רעשילופ ַא טָאה ןײרַא ףרָאז
 ןעמ טָאה ,יירעסיש רעצרוק א ךָאנ ןוא טלגנירעגמורַא ייז טָאה'מ ,יײצילַאּפ

 ןוא עטוג ,קערוי ,ךירדירפ ןמלז :ןעוועג ןענייז ייז ,טגנערבעגמוא עלַא

 רעזױהנכַאװ תרמצ ןוא (דנוב ןופ עלַא) ןײטשדלָאג עלעגייפ ,סענַאלב קטשול

 ןוא ןַאמרעסַאװ עקשזור ןוא ןָאעל טריטטערַא טָאה'מ .(ריעצה רמושה ןופ)
 ַא סָאװ ,לרעטכעט רעייז זיולב זיא ןבעל ןבילבעג .טגנערבעגמוא ייז ךיוא

 ןטלַאהַאב טָאה יורפ עכעלטסירק
 לירּפַא ,רעטלעטשעגנָא רעד .עשרַאװ ,1928 לירּפַא 4 ןוא 3 ,גנוונייציסקלָאפ עיינ ; .ב

 ,1947 קרָאירהינ ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא רָאי ףניפ : ןײטשדלָאג דראנרעב .עשרַאװ ,8

 ,1963 קרָאיהיג ,קלָאפ םענעטינשרַאפ ןטימ : יקסנעמעלעצ בקעי

 ח .ש י
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 ?פמערק שירעב

 ןט25 םעד ןברָאטשעג -- ןילבול ןיא 1895 לירּפַא ןט17 םעד ןריובעג

 ,ןָאדנָאל ןיא 1956 רעבמעווָאנ

 "יילק ַא ןעװעג ןיא רעטָאפ ןייז .ןרעטלע עשיסקָאדָאטרָא ןופ דניק ַא

 "נָא רעייז ןוא רעלדנעה-האובת רענ

 יד םגה .םידיסח יד ןשיוװצ ןעזעג

 ,םורפ גנערטש ןעוועג ןענייז ןרעטלע

 5 -- רעדניק ערעיײז עלַא ןענייז

 -נֹוב ןרָאװעג רעטכָאט ַא ןֹוא ןיז

 ,ןטסיד

 טנרעלעג רָאי 10 זיב טָאה שירעב

 רָאי 10 ןופ רעטלע ןיא .רדח ןיא

 ןטעברַא ןייג טזומעג ןיוש רע טָאה

 רעד ףיוא ןבעגעגקעװַא םיא טָאה'מ

 -ַאק ַא -- הכאלמילעב ַא וצ רעל

 ,ןפָאלש ןוא ןסע טימ --- רעכַאמנשַאמ

 ןוא תורצ עלַא טכַאמעגכרוד טָאה רע
 ןיא טָאה לגניינרעל ַא סָאװ ,ןייּפ

 ,ןיטשוצסיוא טַאהעג טייצ רענעי

 ,ןטעברַא עשרַאװ ןייק קעװַא רע זיא רעל רעד ףיוא רָאי 3 ךָאנ

 רעד ןופ החגשה רעד ןָא ,טָאטש רעדמערפ רעסיורג רעד ןיא ןיײלַא

 -יולג עטלַא יד ןופ טײרפַאב לכ-םדוק ךיז רע טָאה ,רעטסיימ ןוא החּפשמ

 רעד זיא ,רעקנעדיירפ ןוא רעטעברַא ןַא יו .,סרוקיּפַא ןַא ןרָאװעג ןוא ןעגנוב

 ןיוש ךיז רע טָאה ,טלַא רָאי 16 םיוק .דנוב ןרַאפ ןפָא ןעוועג םיא רַאפ געוו

 ,1911 רָאי ןיא סע זיא ןעוועג .גנוגעוװַאב רעשידנוב רעד טימ ןדנוברַאפ

 ןעועג זיא גנוגעװַאב-רעטעברַא יד ןעוו ,עיצקַאער רעד ןופ ןרָאי יד ןיא

 רע .תונכס טימ לופ ןעוועג זיא ריא טימ ןדנוברַאפ ןייז סָאד ןוא ךַאװש

 ןופ ןעמַארגָארּפ יד טימ טנעקַאב ךיז ,רעוט עשידנוב טימ טנעקַאב ךיז טָאה

 ,טסידנוב רעקיניזטסואוַאב ַא ןרָאװעג ןוא גנוגעוַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד

 ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא ןעוועג רע זיא טייצ רָאי ייווצ

 ,ןילבול טָאטש-םייה ןייז ןיא טרעקעגמוא ךיז רע טָאה םעד ךָאנ .עשרַאוװ

 טימ ןעמַאוװצ .המחלמ-טלעוו עטשרע יד ןכָארבעגסיױא זיא ןכיגניא

 ןעיובפיוא קירוצ לּפמערק שירעב וצ טערט םירבח ענעבעגעגרעביא עּפורג ַא

 ,טפַאשיירט טימ ןוטעג סע טָאה רע .ןילבול ןיא גנוגעװַאב עשידנוב עטיירב ַא

 ןעיובפיוא םייב טייקיטעט רעד טימ קיטייצכיילג .םזַאיזוטנע ןוא עיגרענע

 ןיא טקילײטַאבטימ ןעועג ךיוא לּפמערק זיא עיצַאזינַאגרָא עשיטילָאּפ יד

 גנוריפנָא רעד ןיא רע זיא 1916 ןיא .,ןענייארַאפ עלענַאיסעּפָארּפ יד ןפַאש

 יד .עיצַאּפוקַָא רעשיכיירטסע רעד רעטנוא ,ןילבול ןיא קיירטש ןטשרע ןופ

 "עג טייצ ַא טָאה רע ןוא ןריטסערַא טלָאװעג םיא טָאה טכַאמ-עיצַאּפוקָא

 ךיז טזומעג רעוט עשידנוב יד ןבָאה טייצ רענעי ןיא .ןטלַאהַאב ךיז טפרַאד
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 ןענייז ןעגנוציז ערעייז ,דוסב גנערטש ןעגנוציז ערעייז ףיוא ןעמוקפיונוצ

 ןעמוקעגקירוצ זיא'מ ןענַאװ ןופ ,םלוע-תיב ןשידיי ןפיוא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא
 ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש

 -נָאקידנַאל עטשרע יד ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןילבול ןיא זיא 1917 ףוס
 ןבָאה טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ רעייטשרָאפ יד ,ןליוּפ ןיא דנוב ןופ ץנערעפ
 ןעגנוטיירגוצ עשינכעט עקיטיונ יד ןכַאמ ןלָאז יז זַא ,םירבח ייווצ טמיטשַאב
 :םולשב ךרודַא לָאז ץנערעפנָאק עלַאגעלמוא יד זַא ,ןגרָאז ןוא טרָא ןפיוא

 שירעב --- רעטייווצ רעד ןוא יקסנַארדיז .ה טנעדוטס ועד ןעוועג זיא רענייא

 רעטעּפש ןוא עיצַאּפקֶא רעשיכיירטסע רעד ןופ ןרָאי יד תעב .לּפמערק
 "נוב רענילבול ןופ דילגטימ ַא ןעוועג לפמערק זיא ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא

 ,טעטימָאק ןשיד

 רעד טימ תוכייש ןיא .המחלמ עשיטעווָאס-שילוּפ יד ןעמוקעג זיא'ס
 ןסילש ןוא המחלמ יד ןלעטשּפָא רַאפ דנוב ןופ עדנַאנַאּפָארּפ ןוא גנולעטש

 -ַאב עשידנוב יד ןגלָאפרַאפ ןביוהעגנָא גנוריגער עשיליוּפ יד טָאה ,םולש

 ןענייז ןילבול ןיא ךיוא .רעוט עשידנוב ןריטסערַא ןוא דנַאל ןיא גנוגעוו

 לּפמערק שירעב זיא ,ןרעוו וצ טריטסערַא טשינ ידכ .ןטסערַא ןעמוקעגרָאפ

 ןיא ךיוא ןוא עגיר ןיא טבעלעג טייצ רָאי ַא ןוא דנַאלטעל ןייק קעװַא

 | .(עטיל) ענוװָאק
 ןפרָאװעגנײרַא דלַאב ךיז רע טָאה ,ןילבול ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו

 יד ןוא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןעיובפיוארעדיוו ןופ טעברַא רעד ןיא

 רעד דצמ סעיסערּפער ןופ ןטילעג ןבָאה סָאװ ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ
 ,טכַאמ רעשיליוּפ

 ןעמַאװצ .טַאהעג הנותח רע טָאה ,1916 ןיא ,םעד רַאפ רָאי עכעלטע

 -רַאו ַא ןלעטשוצפיוא טימַאב ךיז רע טָאה ,רתסא ,רעניימ ןעמַאמ רעד טימ

 "עג רעבָא רע טָאה טייצ קינייו רעייז .רעדניק יד ןוא ךיז רַאפ םייה עמ

 "וצ םיא ייב טָאה טייצ עיירפ עצנַאג יד טעמכ .םייה רעד ןעמדיוו טנעק

 -עג ןָא טייהדניק רעטסגניי רעד ןופ .טייקיטעט עכעלטּפַאשלעזעג יד ןעמונעג

 ןוא ןעגנוציז טימ ןעמונרַאפ ןעוועג דימת זיא רעטָאפ ןיימ זַא ,ךיא קנעד

 לָאז'כ זַא ,טשינ ךיא קנעדעג ,הדועס רעקידתבש רעד ץוחַא .ןעגנולמַאזרַאפ

 ןעמַאזוצ ןבָאה ןלָאז רימ ןוא שיט םייב ןטַאט ןטימ ןסעזעג ןבָאה זיא'ס ןעוו

 טָאהעג ךָאד רע טָאה םעד ףיױא טקוקעג טשינ .טסעומשעג ןוא ןסעגעג
 ןימ -- רעדניק ענייז ןופ גנואיצרעד רעד ףיוא העּפשה ערעיוהעגמוא ןַא

 רע טָאה טפָא .ןעמונרַאפ ןעוועג רע זיא טנוװָא ןדעי .רימ ןוא רעדורב

 ,טנוװָא ןייא ןיא ןעגנולמַאזרַאפ ןוא ןעגנוציז 23 -- 2 טַאהעג

 רעטָאפ ןיימ זיא ןֹרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא

 .רעקרעװטנַאה עניילק ןוא סעקינּפולַאכ יד ןשיווצ קיטעט סרעדנוזַאב ןעוועג

 -טנַאה ןשיטסילַאיצָאס ןופ רעריפ ןוא רעדנירג יד ןשיװצ ןעוועג זיא רע

 ,רעקרעװטנַאה ןוא סעקינּפולַאכ רַאפ קנַאב רעד ןופ ךיוא יו ןייארַאפ-רעקרעוװו

 ןעוועג זיא קנַאב יד ,ןייארַאפ ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג רע זיא טייצ ַא
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 עניילק יד רַאפ ףליה עסיורג ַא ןעוועג זיא יז .תודוסי עוויטַארעּפָאָאק ףיוא

 ,תוכאלמ-ילעב

 -רוטלוק רעד רַאפ ןזיװעגסױרַא רעטָאפ ןיימ טָאה סערעטניא ןקרַאטש ַא

 רעכעלטלעוו:שידיי רעד ןופ רעדנירג יד ןשיוצ ןעוועג זיא רע ,טייקיטעט
 -לוש יד ןעוו ,דָאזיּפע םעד טוג קנעדעג'כ .ץרּפ ,ל .י ןופ ןעמָאנ ןפיוא לוש

 ָאריּפַאש אלעב ןוא רעטָאפ ןיימ .ןינב-לוש םעד טלסּפעג טָאה עיצקעּפסניא

 ,טרעלקרעד ייז טָאה רָאטַארוק רעד .םעד ןגעוו רָאטַארוק םוצ קעװַא ןענייז

 טָאה רעטָאפ ןיימ .ןכַאמרַאפ לוש יד טעװ רע ןוא טשינ גיוט לַאקָאל רעד זַא
 ,זיוה ןבלעז םעד ןיא רָאי ַא ךָאנ ןפָא ןייז לוש יד ןביולרעד ֹוצ טגנַאלרַאפ
 שינעלקַאװ ןָא ,טגערפעג רָאטַארוק רעד טָאה ,רָאי ןכָאנ ןייז טעװ סָאװ ןוא
 יינ ַא ןבָאה רימ ןלעוו םורַא רָאי ַא ןיא :טרעפטנעעג רעטָאפ ןיימ טָאה
 וצ רָאי ַא ףיוא שינביולרעד יד ןבעגעג טלָאמעד טָאה רָאטַארוק רעד .זיוה

 ,רָאטַארוק ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא עיצַאגעלעד יד ןעוו .לוש יד ןפָא ןטלַאה

 ױזַא יו רעבָא ,טגָאזעגוצ טסָאה :רעטָאפ ןיימ טגערפעג ָאריּפַאש ַאלעב טָאה
 -- :טרעפטנעעג ץרוק טָאה רעטָאפ ןיימ ? גָאזוצ םעד ןריפסיוא ןענעק וטסעוו

 -עגפיוא זיא זיוה סָאד ןוא ...לוש רעד רַאפ זיוה יינ ַא ןעיובפיוא ןלעוװ רימ

 ,ל .י ןופ ןעמָאנ ןפיוא זיוה-סקלָאפ ַא ,4 ַאטרַאװשט גרַאב ןפיוא ןרָאװעג טיוב
 ,רטנעצ-רוטלוק ַא ,לוש-סקלָאפ רעכעלטלעזו-שידיי רעד רַאפ םייח ַא --- ץרּפ

 טימ .סעיצוטיטסניא ערעדנַא ןוא םעדעמ רימידַאלװ ןופ .נ .א קעטָאילביב ַא
 יש םעד ןשטנעמ-סקלָאפ ןוא רעטעברַא עשידיי יד ןבָאה טעברַא ןוא עביל
 טרעייטשעגייב ןבָאה ןטכיש עכעלגעמרַאפ יד ךיוא ,טלעטשעגפיוא ןינב םענ
 ,ןינב-סקלָאפ םוצ

 -רַאפ ןוא ןענרעל וצ ןעוועג טרעשַאב טשינ ךעלרעדניק יד זיא רעדייל
 -עג ךיז טָאה רָאי-לוש עיינ סָאד .םייה-רוטלוק רעינ רעד ןיא ןעגנערב

 -ּפעס 1 םעד ןוא 1929 רעכמעטּפעס געט עטשרע יד ןיא ןבייהנָא טלָאז

 ךיז טָאה'ס ןעוו ןליוּפ ןלַאפַאב דנַאלשטײד-יצַאנ זיא רָאי םעד ןופ רעבמעט

 גנוטכינרַאפ עלַאטָאט יד ןכיג ןיא ןוא המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןביוהעגנָא
 ,ןדיי יד ןופ

 ןרָאװעג טלייוװעג ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא רעטָאפ ןיימ זיא לָאמ ייווצ
 ףיוא .טַאר-טָאטש יענילבול ןופ ןַאמטַאר סלַא עטסיל רעשידנוב רעד ףיוא

 ןעגנורעדָאפ טימ ןטערטעגפיוא לָאמ ליפ רע זיא טַאר-טָאטש ןופ ןעגנוציז יד
 הליהק רעשידיי רעד ןיא ךיוא .,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעמירָא רעד תבוטל

 -עג םיסנרּפ עשידנוב ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ ןוא טלייוועג ןעוועג רע זיא
 -שידיי יד ןציטש רַאפ ןוא ןעגנוריפ עשיקנערפ-טלַא יד ןגעק טפמעק

 -מוא ןעוועג ןטיבעג ענעדישרַאפ ףיוא רע זיא ױזַא ,רוטלוק עכעלטלעוו
 טַאגעלעד ַא ןעװעג רע ןיא לָאמ עקינייא .ללכה תבוטל קיטעט ךעלדימרעד
 -ָאפ ןיימ זיא טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא ךשמב  ןרָאפנעמַאװצ עשידנוב ףיוא
 ןיא גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןופ ןלייז עטסעפ יד ןופ רענייא ןעוועג רעט
 ןָא טייחיירט ַא; ןזיװעגסױרַא --- "העובש, רעד טימ םכסה ןיא ןוא ןילבול
 ."ךנוב םוצ ןצענערג
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 תולייח עשטייד-יצַאנ יד .המחלמ-טלעוװ עטייוצ יד ןעמוקעג זיא'ס
 ,קצול ןייק קעװַא רעדניק יד טימ זיא רעטָאפ ןיימ .ןילבול ןעמונרַאפ ןבָאה

 ענרעצליה טימ ךיש ןופ וװיטַארעּפָאַָאק-ריצודָארּפ ַא טריזינַאגרָא רע טָאה טרָאד
 עשיטעווָאס יד םיא טָאה ןכיגניא ,ןטלַאהעגנָא טשינ סע טָאה גנַאל ,ןליוז

 טימ ןוא רעדורב ןרעגניי ןיימ טימ ןעמַאזצ .טריטסערַא טכַאמ-עיצַאּפוקָא
 "יא ,קסמָא ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ רע זיא עילימַאפ ריא ןוא רעטסעווש ןייז
 -ץרָאהעג רעווש רעייז ןוא דלַאװ ַא ןיא טעברַאעג טרָאד רע טָאה רָאי ַא רעב
 ,ןעגנוגנידַאב עכעלגערטרעדמוא ייב סעוו

 -יוק ןייק ןעמוקעג רע זיא רעגריב עשילױּפ רַאפ עיטסענמַא רעד ךָאנ
 -ירק םעד זיא רע רעבָא ,סופיט ףיוא ןרָאװעג קנַארק רע זיא טרָאד .וועשיב
 רעד ןיא ןיב ךיא זַא ,טסואורעד ךיז טָאה רע ןעו .ןעמוקעגרעביא סיז
 זיא רעטעּפש .רעדורב ןרעגניי ןיימ טקישעג רימ רע טָאה ,ײמרַא רעשילױּפ
 -עג זיא רע סָאװ ,םעד ןופ תוכז ןיא רע זיא 1942 רעמוז .ןעמוקעג רע ךיוא
 ןרָאװעג טריאוקַאװע ,ײמרַא רעשילױּפ רעד ןיא ןיז 2 ןופ רעטָאפ ַא ןעוו
 .(עיסרעּפ) ןַארעהעט ןייק

 רעשידנוב רעד טימ גנודניברַאפ ןיא טלעטשעג דלַאב ךיז טָאה רע
 ףכית רע טָאה ברַאפלעמיה לשרעה טימ ןעמַאזוצ .קרָאי-וינ ןיא גנוריפנָא

 טנעקעג טָאה רע םגה .םיטילּפ יד רַאפ טייקיטעט-ףליה ַא טריזינַאגרָא
 טשינ ןסיוװעג ןייז רעבָא םיא טָאה ,גנוקיטפעשַאב רעליוויצ ייב ןביילב
 טָאה ,רעטלע ןוא טנוזעג ןכַאװש ןייז ףיױא טקוקעג טשינ .ןעור טזָאלעג

 ײמרַא רעד טימ רע זיא רעטעּפש ,ײמרַא רעד ןיא ןעניד וצ ןדלָאמעג ךיז רע
 םירבח יד טימ ןדנוברַאפ דלַאב ךיז רע טָאה ָאד ,עניטסעלַאּפ ןייק ןעמוקעג
 זיא גנולײטּפָא ןייז שטָאכ .שטיװעלַאצ לצנעב ןוא ןַאמסקילג ישזעי .רד

 ןוא ןעגנוציז יד וצ ןעמוק רע טגעלפ ךָאד ,ביבא-לת ןופ טייוו ןענַאטשעג

 ,סעשטיװעלַאצ יד ןופ הריד רעד ןיא ןעגנוטַארַאב

 ערעכעה יד ןבָאה ךָאד ,רענלעז רעטושּפ ַא ןעוועג רע זיא גנַאר ןטיול

 ךַאז ןימ ַאזַא .ץרא-ךרד טימ םיא וצ ןגױצַאב ךיז גנולײטּפָא ןייז ןופ ןריציפָא

 ןיא ךעלרע ױזַא ןעװעג זיא רע .גנוניישרעד עטּפָא ןייק ןעוועג טשינ זיא
 -ױּפ ַא וליפַא זַא ,גנוריפפיוא ןייז ןיא לערוטלוק ױזַא ןוא רעטקַארַאכ ןייז
 ןוא דיי םעד -- םיא רַאפ טקעּפסער ןבָאה טזומעג טָאה ריציפָא רעשיל
 ןבָאה סָאװ ,ענעי זיולב ןצַאשּפָא ןענעק גנואיצַאב ַאזַא .רענלעז ןטושּפ
 ײמרַא רעד ןיא ןבילבעג זיא רע .ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןיא טנידעג ןײלַא

 ,המחלמ רעד ןופ ףוס ןזיב

 ביבאילת ןיא טבעלעג טייצ ַא רע טָאה המחלמ רעד ןופ ףוס ןכָאנ
 רע טָאה ןָאדנָאל ןיא .,דנַאלגנע ןייק ןעמוקעג 1947 רעבמעווָאנ ןיא זיא ןוא
 רע טָאה רָאי 9 .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעקיטרָאד רעד טימ ןדנוברַאפ ךיז
 ןענַאטשעג קידנעטש םיא זיא ןגיוא יד רַאפ רעבָא ,ןָאדנָאל ןיא טבעלעג
 ,ןרָאװעג ןטינשרַאפ םַאזיורג ױזַא זיא סָאװ ,ןילבול ןייז
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 -עג טָאה יז ,ןילבול ןיא 1888 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רעטומ ןיימ

 עלעבייל 'ר ןופ רעטכָאט ,עילימַאט רעשיסקָאדָאטרָא-גנערטש ַא ןופ טמַאטש

 -עכַאמנקָאז ַא ןעװעג זיא יז .טָאטש ןיא ןדמל רעטסואווַאב ַא ,גרעבנירג

 -עג ןעוועג רעטעּפש ךיוא ,1905 רָאי ןופ עקטסידנוב ַא ןעוועג ןיוש ןוא ןיר

 טנועג סָאד ןטיהוצּפָא טפַאשלעזעג) זָאט ןיא -- קיטעט ךעלטפַאשלעז

 "עג ןיא יז .ןיוה:םימותי ןוא עיצַאזינַאגרָא-ןעיורפ ,לוש-קלָאפ ,(ןדיי ייב

 -ייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ דלַאב 1939 רָאי ןיא ,ןילבול ןיא ןברַאטש

 ,המחלמ-טלעוו רעט

 ?פמערק י

 סיײיו לשיפ

 לכעמ 'ר רעטָאפ ןייז .ןרעטלע עמורפ ןופ ןוז ַא .ןילבול ןופ טמַאטשעג

 .ךעלעטעצ-עירעטָאל טפיוקרַאפ טָאה רעטָאפ רעד .ןדמל ַא יו טמשעג טָאה

 טָאה לשיפ .רעדניק 5 טימ עילימַאפ יד |

 ,רעטסעווש 2 ןוא רעדירב 2 ךָאנ טַאהעג
 ןיא טנרעלעג ןבָאה רעדירב יירד עלַא

 טָאה לשיפ ןוא הבישי רענילבול רעד

 ,רענרעל עטסעב יד וצ טרעהעג

 ךיוא ןבָאה 1905 ןוא 1904 ןרָאי יד ןיא

 -ָאיצולָאװער ןזָאלב ןביוהעגנָא ןילבול ןיא

 .טימ זיא סַאג עשידיי יד .ןטניוו ערענ
 עקיטלָאמעד יד טימ  ןרָאװעג ןסירעג

 סָאװ ,דנוב ןופ ףורפיוא ןַא .ןעגנומיטש
 ,טנַאה ןיא ןעלשיפ וצ ןלַאפעגנײרַא זיא

 ןייז וצ עינילטכיר א ןבעגעג םיא טָאה

 ןיא קידנענרעל .ןבעל ןיא גנַאג םעיינ

 ןענעייל וצ ןביוהעגנָא רע טָאה ,חבישי

 רע .דנוב ןטימ ןדנוברַאפ ךיז רע טָאה זייוכעלסיב .רוטַארעטיל עשידיי
 ַא ,הכאלמ-לעב ַא ןרָאװעג זיא ןוא הבישי ןיא ןענרעל טרעהעגפיוא טָאה
 רָאי 10 ןופ הקספה ַא ןעוװעג ויא'ס יװ םעד ךָאנ .רעּפעטש-ןשַאמַאק
 -פיוא עייג ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,גנוגעוַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןיא
 ,1915 רָאי ןיא גנובעל

 לשיפ ,ןילבול טריּפוקָא טלָאמעד טָאה יײמרַא עשיכיירטסע יד
 טירטסױרַא רעטשרע רעייז .ןטסידנוב עּפורג עטשרע יד טריזינַאגרָא טָאה
 -נוב 40 --- ןעוועג ייז ןענייז 40 .1916 יַאמ ןט1 םעד ךעלטנפע ןעוועג זיא
 ןט1 םעד טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה ןצַאל יד ןיא ךעלפיילש עטיור טימ ןטסיד
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 טייקירעגיינ בילוצ .עקסור ןוא עקסווָאטרַאבָאל קע ףיוא ירפ רעד ןיא יַאמ
 טליפעג ןבָאה עלַא .ןקוק טלעטשעגּפָא ךיז ןשטנעמ עקידנעײגכרודַא ןבָאה
 -עגסיורַא רבח ַא טָאה טנעמָאמ םעד ןיא ןוא .ןעשעג טייג סעיינ ַא סעּפע
 יד ךיז ןבָאה ןקעטש ַא ףיוא ןגױצעגפױרַא ןוא ןָאפ עטיור ַא ןעמונ
 -עקלעפַאב עשידיי יד .הלהב  ַא ןרָאװעג זיא'ס ןוא ןקָארשרעד סרעקוקוצ
 -יור ַא ןעוו ,ןטייצ עשירַאצ יד ןופ קורדנייא ןרעטנוא ןעוועג ךָאנ זיא גנור
 ךיז טקנוּפלמַאז םעד ןופ ןבָאה ןטסידנוב 40 יד .ףירט ןעוועג זיא ןָאפ עט
 ,עקסווָאטרַאבול ןסַאג יד ףיוא טרישרַאמ ןוא עייר ַא ןיא 5 וצ טרימרָאפ
 רעטעברַא עשידיי רעטרעדנוה ןבָאה .גנַאזעג טימ עקסוועלורק ןוא ַאװָאנ
 רעשידנוב רעד טָאה עקסוועלורק ףיוא ןוא ייר ךָאנ ייר טלעטשעגוצ ךיז
 -בול עלַא ןבָאה ליפ ױזַא .רעמענלייטנָא 800 רעבירַא טלייצעג ןיוש גוצ
 זַא ,טסואוועג ןבָאה רימ רעבָא ,טצַאשעג טייצ רענעי ןיא ןעגנוטייצ רעניל
 ,טנזיוט רעביא טייו -- רעמ ךס ַא ןעוועג זיא סע

 ,ןילבול ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ קעוופיוא רעד ןעוועג זיא סָאד
 ןיא דנוב רעקרַאטש ןוא רעסיורג רעד ןסקַאװעגסיױא זיא ןָא גָאט םעד ןופ
 טָאה רע .עטסוװיטקַא עמַאס יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סייוו לשיפ .,ןילבול
 דנוב רעד רעבָא ,לַאגעל ןעוועג זיא סָאד .,ןענייארַאפ-ךַאּפ טריזינַאגרָא דלַאב
 -נוב יד טריפעג ןעמ טָאה ןענייארַאפ-ךַאפ יד ןיא .לַאגעל ןעוועג טשינ זיא
 -יטַאריּפסנַאק רעד ןעוועג זיא סייו לשיפ .טעברַא-סגנורעלקפיוא עשיד
 ןענייז טעטימָאק-ײטרַאּפ ןופ ןלַאװ יד .ןילבול ןיא דנוב ןופ רעציזרָאפ רעוו
 ,םייהעג ןרָאװעג טריפעגכרוד

 ברע גניטימ ַא טנדרָאעגניא דנוב רעד טָאה 1916 רעבמעצעד ןט2 םעד
 ,רעטעברַא עשידיי טנזיוט 3 טקילײטַאב ךיז ןבָאה'ס ,ןלַאװ-טַאר-טָאטש יד
 ןפורעג טָאה רעכלעוו ,דנוב ןופ גנולעטש יד טרירעפער טָאה סייוו לשיפ
 לשיפ .עיצַאנידרָא-לַאװ רערענָאיצקַאער רעד בילוצ ןלַאװ יד ןריטָאקיָאב וצ
 רעד וצ ןטַאגעלעד רענילבול ייוצ יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא סייוו
 ןלױּפ ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ ץנערעפנָאק-דנַאל רעטשרע
 21---24 ןופ געט יד ןיא ןילבול ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא םייהעג זיא סָאװ
 ,1917 רעבמעצעד

 הכולמ רעשיליוּפ רעקיגנעהּפָאמוא רעד ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ךיוא
 רע טָאה רעטעּפש .טעברַא-ײטרַאּפ רעד ןיא וויטקַא ןעוועג סייוו לשיפ זיא
 םורפ ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז יו .ךיירקנַארּפ ןיא טנעלעג ןוא טרירגימע
 ןייז ןיא םורפ ןעוועג סייוו לשיפ זיא ױזַא ,חסונ ןשידיי ןשיקנערפ-טלַא ןיא
 ,רוטלוק רעכעלטלעוו-שידי רעד וצ גנואיצַאב ןייז ןיא ,םזידנוב

 ןופ עמַאמ יד, ןוא ?עקריזירפ יד, ןפורעג יז טָאה'מ) עקייכ יורפ ןייז
 עשיטילַאּפ יד רַאפ ףליה ןגרָאזַאב טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה יז לייוו ,?עמרוט
 תעב .1905 ןיא ןירעוט עשידנוב עוויטקַא ןַא ןעוועג ןיוש זיא (עטריטסערַא
 ןיא עדייב ןסָאשרעד סיצַאנ עשטייד יד ןבָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד
 ,ךיירקטַארפ

 םַארטשרעסַאװ גילעז
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 רעזייּפש (סקַאמ) ריאמ
 -- ןלײּפ-שיסור ,ןילבול ןיא 1895 רעבמעטּפעס ןט20 םעד ןריובעג

 ,עניטנעגרַא ,סערייא-סָאנעוב ןיא 1958 יַאֹמ ןט18 םעד ןברָאטשעג
 רעטומ יד ,רעטסוש ַא ןעוועג רעטָאּפ רעד ,עמילב ןוא לדנעמ ןופ ןוז

 יד ןטכורפ ןופ בלעוועג ַא טַאהעג א א טעאטא
 ןייק ןגיוצעגרעביא ךיז ןבָאה ןרעטלע שא

 טנרעלעג טָאה ריאמ ואוו ,עשרַאװ
 רעשיסור-שילוּפ ַא ןיא ,רדח ןיא
 ןופ ,לושלטימ ַא ןיא ןוא לוש-קלָאפ
 -יורפ ןופ רעדיינשוצ ַא ןעוועג ךַאפ
 ,םישובלמדןע

 -עווַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד וצ
 ,1910 רָאי ןיא ןענַאטשעגוצ גנוג

 -לַאיצַאס רעד ןיא ןטערטעגנײרַא

 עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשיטַארקָאמעד
 -ַאב ךיז .דנוב ןיא םעד ךָאנ ןוא
 -קַא-קיירטש ייר א ןיא טקילײט

 -נוא ,ןטייצ עשירַאצ יד ןיא ,סעיצ

 תעב עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד רעט
 ןקיגנעהּפָאמוא ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד
 ,ןילבול ןוא עשרַאװ ןיא -- ןלױּפ

 -רַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ רַאטערקעס ןעוועג 1916 -- 1915 ןרָאי יד ןיא
 "עג 1917 -- 1916 ןרָאי יד ןיא .עשרַאװ ןיא רעטעברַא-דיײלקַאב ןופ ןייא
 -ידיי יד ןופ ןעניײארַאפ .ּפָארּפ יד ןופ ָארויב-לַארטנעצ ןופ רַאטערקעס ןעוו
 | ,ןילבול ןיא רעטעברַא עש

 -ןוב לָאצ ַא טריטסערַא ןילבול ןיא ןעמ טָאה 1921 טסוגױא ןיא
 ,גנירדלָאג לבייל ,רעזייּפש (סקַאמ) ריאמ ,ָאריּפַאש ַאלעב :רעֹוט עשיד
 יבדרמ ןוא גרעבדלָאג לדוי ,רעלטרעג ןושרג ,םיובניילק עלע ,רערעל שיבייל
 -יטעט רעצנַאג רעד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ טכַאמעג ייז טָאה'מ .גרעבסייוו
 רעד ןופ ןלַאקָאל יד .ןקיירטש ענעמוקעגרָאּפ ייר ַא רַאפ ןוא דנוב ןופ טייק
 טָאה ןוויטַארעּפָאָאק ןוא ןענייארַאפ .ּפָארּפ יד ןופ ,עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב
 ףיוא טיײרפַאב ריפ ןעמ טָאה רָאי בלַאה ַא ןצױּפָא ןכָאנ ,ןסָאלשעג ןעמ
 ןענייז ,רעזייּפש ךיוא ייז ןשיווצ ,ריפ ערעדנַא יד ,סעצָארּפ ןזיב עיציוק
 ,רָאי ןבלַאהטרעדנָא בורק סעצָארּפ ןזיב ןסעזעג

 ןענייז ,1922 רעבמעצעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,סעצָארּפ ןפיוא
 -נעצ ןופ רעיײטשרָאפ יד גנוקידייטרַאפ רעד ןופ תודע סלַא ןטערטעגסױרַא
 ךיוא יװ ,רעטלַא רָאטקיװ ןוא ךילרע קירנעה ,דנוב ןופ טעטימָאקילַארט
 -ייארַאמ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ עיסימָאק-לַארטנעצ רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד
 זיב געט עגנַאל ריפ ךָאנ .ַאבמערַאז טנומגיז טַאטוּפעד ןלױּפ ןיא ןענ
 טיירפַאב עטגָאלקעגנָא ריפ טכירעג סָאד טָאה ,ןײרַא טכַאנ רעד ןיא טעּפש
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 ןציז ןופ טייצ יד) יד) הסיפת רָאי א ףיוא ןרָאװעג טּפשמראפ ןענייז ריפ ןוא

 טָאה טכירעג-עיצַאלעּפַא סָאד .(ןרָאװעג טנכערַאפ טשינ זיא סעצָארּפ ןזיב

 ,רָאי ַא ךָאנ ןציזּפָא ןייֵג טפרַאדעג טָאה רעזייּפש ,טקיטעטשַאב לייטרוא םעד

 טיײרפַאב סעצָארּפ ןכָאנ זיא רע סָאװ ,טייהנגעלעג יד טצונעגסיוא רע טָאה

 רע זיא 1922 רעבָאטקָא ןיא .דנַאל סָאד טזָאלרַאפ ןוא ,עיציוק ףיוא ןרָאװעג

 .עניטנעגרַא ןייק ןעמוקעגנָא

 -עבעגעגרעביא ןַא ןעוועג ןבעל ןקידרעטייוו ןייז ןופ רָאי 25 ןופ ךשמב

 עשידניב ןופ רעיוב א --- סערייא-סָאנעוב ןיא רעוט רעכעלטפַאשלעזעג רענ
 ערעדנַא ןוא עסַאק-טידערק .,ןענייארַאפ .פָארּפ ,ןלוש עשידיי ,סעיצוטיטסניא

 וופ טצטימָאק רעסערייא-סָאנעוב םעד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג ,ןטלַאטשנַא

 רע זיא ,קיטעט ןעועג זיא רע ואוו ,םוטעמוא ,סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי

 ,ךעלקינייא ןוא רעדניק ,יורפ יד טמותירַאפ .שפנו בלב ןבעגעגרעביא ןעוועג
 ,עסערּפ יד :דלַאװ .ּפ .(קרָאיײוינ) דנוב ןופ ויכרַא ןיא לַאירעטַאמ:-עיצַאמרָאפניא ; .ב

 ,קרָאי-וינ ,1958 טסוגיוא-לוי ,טייצ רעזנוא : רערעל .ל .סעריײא-סָאנעוב ,1958 יאמ 1

0 

 .ה .ש

 זוברַא עלעיש

 ןיא ,ןילבול ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא (סעברַא רעדָא) זוברַא עלעיש

 רעטָאפ ןייז ואוו ,יירעקעב עניילק ַא טַאהעג ןבָאה ןרעטלע ענייז ,1897 רָאי
 -ַאב עלעיש טָאה ,טייצ רענעי ןיא עלַא יו ,טעברַאעג ןיײלַא ןבָאה רעטומ ןוא

 ןופ .גנואיצרעד עזעיגילער ַא ןעמוק

 רעד ןיא רעבירַא רע זיא רדח
 רענילבול ןטמירַאב ןיא ,הבישי

 -יא טָאה רע .שרדמה:תיב סנהכ
 טָאה ןוא ןענרעל סָאד ןסירעגרעב

 -סלדנַאה סלַא ןטעברַא ןביױהעגנָא

 -קַאבַאט רעד ןיא רעטלעטשעגנָא

 .עשזנַארב
 -נָא ךיז קיטייצכיילג טָאה עלעיש

 -טלעוו ןיא ןריסערעטניא ןביוהעג

 -עג ךס ַא טָאה רע .םינינע עכעל

 טימ ןעמונרַאפ ךיז ןוא טנעייל

 -ָאיצולָאװער רעד .גנודליב-טסבלעז
 ןוא טקָאלעג טָאה ןסיורד רערענ

 רעשיכיירטסע רעד ןופ ןרָאװעג טריּפוקָא זיא ןילבול ןעוו ,1915 ןיא .ןפורעג

 עכלעוו ,ןטסידנוב 40 עטשרע יד ןשיװצ ןעוועג זוברַא עלעיש זיא ,ײמרַא

 סָאװ ,ןילבול ןיא גנוגעוװַאב עשידנוב יד ןעיובפיוא קירוצ ןביוהעגנָא ןבָאה

 .ןרָאװעג טרעטשעצ עיצקַאער רעשירַאצ רעד ןופ ןרָאי יד ןיא זיא

 טכַאמ רעשיכיירטסע רעד ייב ךיוא דנוב רעד זיא יײטרַאּפ עשיטילָאּפ ַא יו
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 .םייה-רעטעברַא ןעמָאנ ןרעטנוא בולק ַא ןפַאשעג טָאה ןעמ ,רשכ ןעוועג טשינ

 עלעיש ,ןכַאפ ענעדישרַאפ ןופ רעטעברַא ןריּפורג ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה טרָאד

 ןוא ןעגנולמַאזּרַאפ ענעדישרַאֿפ ףיוא ,ויטקַא קרַאטש ןרָאװעג דלַאב ןזיא

 טַאהעג ביל טָאה םלוע רעד .סעדער ןטלַאהעג רע טָאה ןעגנומענרעטנוא

 -ַאגרָא וצ טעטימָאק:-ריזינַאגרָא ןַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיאס .ןרעה וצ םיא

 טומ ןייז טימ זיא עלעיש רעקידרעייפ-םַאלפ רעד ןענייארַאפ-ךַאפ ןריזינ

 רע .טעטימָאק םעד ןיא עטסויטקַא יד ןשיווצ ןעוועג טייקנבעגעגרעביא ןוא

 -ַאק ,רעטסוש ,רעדיינש ןופ ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא טדער ןוא טריזינַאגרָא

 ,רעקעב ,רעריזירפ ,רעקורד ,רעסָאלש ,ועכעלב ,רעלָאטס ,רעכַאמנשַאמ

 -ַאװ ,רעדניבנייא ,רעּכַאמ-רעגייז ,עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ,רעגערט ,רעשיילפ
 -לטיה ןוא סעקרעכַאמ-ערדלָאק ,רעיצטכיל ןוא רעטעברַא-ףייז ,רעכַאמ-עט

 טרעוװ ,ןכַאפ עטריזינַאגרָא עלַא יד ייב ,םייה-רעטעברַא םעד ןיא .,רעכַאמ

 יד וצ ןרעהעג סָאװ ,ןטסידנוב ערעדנַא טימ ןעמַאזוצ וויטקַא קרַאטש עלעיש

 ,ןכַאפ עלַא

 5 ןופ טעטימָאק םעד ןיא ןבילקעגסיוא זוברַא עלעיש טרעוו 1916 ןיא
 ,ןילבול ןיא עיצַארטסנָאמעד יַאמ עט1 עלַאגעל עטשרע יד ןריזינַאגרָא וצ

 ךיז ןענייז'ס רעבָא ןעוו .םייה-רעטעברַא רעד ןופ ןעמָאנ ןרעטנוא לעיציפָא

 טלקיװעגרעדנַאנַאפ טָאה'מ ןוא רעטעברַא טרעדנוה עכעלטע ןעמוקעגנעמַאזוצ
 לייט ַא ךיז ןבָאה ,דנוב-רעטעברַא ןשידיי םענײמעגלַא ןופ ןָאפ עטיור יד

 ןוא שיט ַא ףיוא ףױרַא זיא עלעיש .,ןפָאלטנַא ןענייז ןוא ןקָארשרעד רעטעברַא
 ןביוהעגנָא טָאה גוצ רעד .רעטעברַא עלַא ןקיאורַאב ןוא ןפור ןעמונעג

 ןײרַא ןרַאוטָארט יד ןופ ןענייז רעטעברַא יד ןוא ןסַאג יד רעביא ןרישרַאמ

 -ערג ןוא רעסערג ןרָאװעג גוצ רעד זיא טונימ רעדעי טימ .,ןעייר יד ןיא
 ,רעס

 ךיק ַא ןדנירג וצ ןסָאלשַאב טייצ רענעי ןיא טָאה םייה-רעטעברַא יד
 וצ ןייג וצ טמיטשַאב ןרעוו םירבח 2 ךָאנ ןוא עלעיש .,עזָאלסטעברַא רַאפ
 טייצ גָאט ַא .ךיק ַאזא ןענעפע וצ עידיסבוס ַא ןרעדָאפ הליהק רעשידיי רעד
 עלעיש .הליהק רעד ןיא גנוציז רעד ףיוא ךיז ןרעּפמַא סָאד טרעיודעג טָאה
 .עזָאלסטעברַא רַאפ ךיק א טנפעעג טָאה'מ .עידיסבוט ַא טפמעקעגסיוא טָאה

 רעד ןופ רעטלַאװרַאפ ןוא רעריפ סלַא טמיטשַאב ןרָאװעג זיא זוברַא עלעיש

 טפעשעג-קַאבַאט ַא ןיא רעטלעטשעגנָא סלַא ןטסָאּפ ןייז טזָאלרַאכ רע .ךיק

 ןשיווצ זוברַא זיא 1917 ןיא ,ךיק יד ןריפ ןופ ןטסָאּפ םעד רעביא טמענ ןוא
 -נוב יד שינכעט ןריזינַאגרָא וצ טעטימָאק םעד ןיא ןטסידנוב ףניפ יד
 ןעמוקעגרָאפ זיא ץנערעפנָאק יד .ןילבול ןיא ץנערעפנָאק-דנַאל עשיד

 האל עטרבח רעד ייב ,9 עקסנאקאד"-יכרַא ףיוא ךיק-רעטעברַא רעד ןיא
 ,קירבַאפ-ןרָאגיצ ַא ןופ ןינב ַא ןיא ךיוא יו רעשטוק

 ןילבול ןיא זיא ,1918 ןיא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ףוס םייב
 ןופ רעריפ ןטימ גנוריגער-סקלָאפ עשיליופ עטשרע יד ןרָאװעג ןפַאשעג
 ןיא טמוק סָאװ ,רעטשרע רעד זיא עלעיש .שארב יקסנישַאד יצַאגגיא ,,9
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 ,טנַאה רעד ןיא סקיב ַא טימ ןוא דנַאב-םערָא ןטיור ַא טימ לַאקָאל ןשידנוב

 עשידנוב יד טלקיװטנַא קרַאטש ןילבול ןיא ךיוא ךיז ןבָאה טייצ רענעי ןיא
 ןייז וצ זוברַא עלעיש רבח םעד טקיש דנוב רעד .ןוויטַארעּפָאַָאק-זייּפש

 יד טקיש 1927 ןיא .ןוויטַארעּפָאָאק עלַא יד ןופ רעטלַאװרַאפ ןוא רעריפ רעד

 -רַאפ ןופ רעריפ רעד ןוא רַאטערקעס רעד ןייז וצ זונרַא רבח םעד ײטרַאּפ

 -ַאיצָאס ןופ רַאטערקעס רע טרעװו 1933 ןיא .,רעטעברַא-ץלָאה יד ןופ ןייא
 טלייצעג טָאה סָאװ ,סעקינּפולַאכ ןוא רעקרעװטנַאה ןופ ןייארַאפ ןשיטסיל

 רענילבול ןיא דילגטימ ַא רע זיא קיטייצכילג .רעדילגטימ טנזיוט רעביא
 רוטלוק) טַארילַארטנעצ ןופ וויטוקעזקע ןיא דילגטימ ַא ,דנוב ןוכ טעטימָאק

 סנרּפ ,טַאר-טָאטש ןיא דנוב ןופ ןַאמטַאר ,ןענייארַאפ .פָארּפ יד ןופ (טמַא

 ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא דילגטימ ַא ,הליהק רעשידיי רעד ןיא דנוב ןופ

 -עגפיוא טָאה סָאװ ,טעטימָאק ןיא ןוא עיצַאזינַאגרָא-לש רעשידיי רעד
 ,ץרפ .ל .י ןופ ןעמָאנ ןפיוא זיוה-רוטלוק ןוא-לוש סָאד טלעטש

 -ערג ַא טגָאמרַאפ טָאה רע .שיטסַאיזוטנע ןוא ךיירטסייג ןעוועג זיא רע
 זיא זובֹרַא עלעיש ןופ ןבעל סָאד .שפנ-תריסמ ןוא םזילַאעדיא ןזָאלצענ

 .ןבעל שידנוב תמאב ַא ןעוועג
 -טלעו רעטייוצ רעד תעב טגנערבעגמוא םיא ןבָאה רעדרעמ-יצַאנ יד

 ,המחלמ
 םַארטשרעסַאוװ גילעז

 רעשטוק האל

 -עג הנותח טָאה האל .טנגעג רענילבול ,ווַאלוּפ ןופ טמַאטשעג טָאה יז

 -טַאװירּפ-רענעמ רעטיג ַא ןעוועג רע זיא ךַאפ ןופ .רעשטוק עלעדיי טימ טַאה

 "רעדיינש ַא ךיז רַאפ טנדרָאעגניא רע טָאה הנותח רעד ךָאנ .רעדיינש
 -עמ עטלעטשַאב רַאפ טַאטשקרעוװ

 ןטלַאהעג טָאה רע .םישובלמ-רענ

 טעברַאעג ןוא רעטעברַא עכעלטע

 ןופ ןשטנעמ עטסנעעזעגנָא יד רַאפ

 -עג רע טָאה קיטייצכיילג ,טָאטש

 לענש זיא ,הרוחס-טינש טימ טלדנַאה

 -עלטע טפיוקעג ןוא ןרָאװעג ךייר

 יד ףיוא רעזייה עסיורג רָאג עכ
 לע ,ןילבול ןופ ןסַאג עטסנעעזעגנָא

 טָאה רע ואוו ,ןסַאג יד ףיוא בור יּפ
 "נעילק עשידייטשינ יד טַאהעג

 .עלעט
 לָאצ עסיורג ַא טַאהעג טָאה האל

 -עג ןענייז סָאװ ,החּפשמ ריא ןיא 4 :

 טַאהעג טָאה סָאד ,1906 ןוא 1905 ןרָאי יד ז ןיא דנוב ןיא וויטקַא קרַאטש , ןעוו
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 1916 בייהנֶא ןוא 1915 ףוס .דנוב םוצ גנַאג ריא ףיוא העּפשה עסיורג ַא
 עכלעוו ,סעטרבח ןוא םירבח עוויטקַא עטשרע יד ןופ ןעוועג רעשטוק האל זיא

 גנוגעוװַאב עשידנוב עטגייווצרַאפ ,עטיירב ױזַא יד ןפַאשעג ןוא טיובעג ןבָאה

 "עג -שידיי ןיא לָאר עסיורג ַאזַא טליּפשעג רעטעּפש טָאה סָאװ ,ןילבול ןיא
 טָאטש רעד ןופ גנוגעװַאב -רעטעברַא רעד ןיא ןוא ןבעל ןכעלטפַאשלעז

 ,ןילבול

 טריזינַאגרָא ןליוּפ ןיא דנוב ןופ גנוריפנָא עלַארטנעצ יד טָאה 1917 ןיא
 סָאװ ץנערעפנָאק יד .סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ ץנערעפנָאק-דנַאל ַא

 ןופ הריד רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא עוויטַאריּפסנָאק ַא ןייז טזומעג טָאה
 ױזַא ןליפ ךיז ןלָאז ןטַאגעלעד יד זַא ,טגרָאזַאב ץלַא טָאה יז .רעשטוק האל

 טלָאמעד זיא 10 עװָאדנַאס ףיוא זיוה ןיא ריא ייב .םייה רעד ןיא ךיז ייב יו
 ןיא דנוב ןופ טלײטעגּפָא ןלױּפ ןיא דנוב ןופ דוסי רעד ןרָאװעג טגיילעג

 ,דנַאלסור

 רעסיורג רעד ןופ קורדנייא םעד רעטנוא ןעוועג קידנעטש זיא האל
 יו ,טקַא רעשירָאטסיה ַאזַא ןעמוקעגרָאפ זיא ןיוה ןיא ריא ייב סָאװ ,היכז
 ןיא גנוגעװַאב עשידנוב יד ,ןליױּפ ןיא דנוב ןופ ץנערעפנָאקזגנודנירג יד

 -ַאזינַאגרָא ענעדישרַאפ טיובעגפיוא ןוא טלקיװטנַא קרַאטש ךיז טָאה ןילבול

 רַאפ ןסריק-טנווָא ,ןקעטָאילביב ,ןעמייהרעדניק ,ןלוש ,סעיצוטיטסניא ,סעיצ
 -יטקַא ריא טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רעשטוק עטרבח יד .ענעסקַאוװרעד
 עקטסידנוב ַא ןעוועג זיא יז ,םייה-רעדניק ןוא טעברַא-לוש רעד ייב טעטיוו

 ןוא טלעג טלמַאזעג טָאה יז .ענעשעק רעד טימ ןוא המשנ טימ ,ץרַאה טימ

 ,םייה-רעדניק רעד ןופ רעדניק יד זַא ,ןעגנורעייטשייב עסיורג ןבעגעג ןיילַא
 .ןרעגנוה טינ ןלָאז ,טעברַא רעד וצ ןייג טזומעג ןבָאה ןרעטלע ערעייז סָאװ

 ,ךלימ זָאלג ַא ןוא עלעמעז ַא דניק ןדעי רַאפ גָאט ןדעי טגרָאזַאב טָאה יז

 ןדעי טכייל ױזַא טשינ זיא רעדניק 60 רַאפ ךלימ רעזעלג 60 ןוא ךעלעמעז 0

 טגרָאזעג ןוא טכַאנייב ןוא גָאטיײב טורעג טשינ טָאה האל .,ןעמוקעגנָא גָאט

 רעזנוא ןיא וויטקַא ןעוועג זיא יז ,טעברַא עקיליײה ַאזַא ןוט וצ רעטייוו ױזַא יו

 רעד רַאפ ,לוש רעד רַאפ ,סעיצקַא ענעדישרַאפ יינ -- גנוגעוװוַאב רעצנַאג

 -כערּפ סָאד ןעיוב םייב ,סעינַאּפמַאק-לַאװ ענעדישרַאפ ייב ,גנוטייצ-סקלָאפ
 רעקיטַאּפמיס ןוא טניירפ טריברעוו רדסכ טָאה יז .ןילבול ןיא זיוה-ץרּפ עקיט
 עטרבח דנוב םעד טנידעג רעשטוק האל טָאה ױזַא .גנוגעווַאב רעזנוא רַאּכ
 יז .טקישעג יז טָאה ײטרַאּפ יד ואוו ,םוטעמוא קיטעט ןעוועג זיא האל
 ןעיורפ-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ טעטימָאק ןיא דילגטימ ַא ןעוועג זיא
 רעשידיי רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא דילגטימ ַא ,"ףַאי; עיצַאזינַאגרָא
 רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא דילגטימ ַא ,ןילבול ןיא עיצַאזינַאגרָא-לוש
 ,עגיל-רוטלוק

 ןעמַאװצ ןבעל ריא קיטייצירפ ןטינשרַאפ ןבָאה רעדרעמ-רעלטיה יד
 .רעדניק ןוא ןַאמ ריא ןופ ןבעל ןטימ

 םַארטשרעסַאוװ גילעז
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 טנַארעוויל ךלמ לאיחי

 רַאונַאי ןט15 םעד עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא טנַארעװיל לאיחי

 -רַאפ ךיז טָאה רעטָאפ ןייז .עילימַאפ רעמירָא ןוא רעזעיגילער א ןיא 6
 -עירעטָאל ןופ רעפיוקרַאפ ַא ןעוועג קיטייצכיילג ןוא תודמלמ טימ ןעמונ

 -עשטיא ןפורעג ןעמ טָאה רעטָאפ םעד .ןעלטעצ }

 "יירש ןופ דמלמ ַא ןעוועג זיא רע .רעקטיר על

 -ָאמ ןייז ןיא טָאה רעכלעוו ,קנורט .י .י רעב
 ןיבר ןייז טנָאמרעד ןליױּפ קרעװ ןלַאטנעמונ

 ,דנַאב ןט4 ןיא רעקטיר עלעשטינ
 זיב הבישי ןיא טנרעלעג טָאה טנַארעװיל

 ןפלעה ןביוהעגנָא רע טָאה ןַאד ןוא ,רָאא 5

 ןרָאװעג זיא רע .םייה רעמירָא רעד הסנרּפ ןיא

 ןרָאװעג רע זיא 1918 רָאי ןיא .רָאשזַאיָאװ ַא

 "עג ןוא ,גנוגעװַאב רעשידנוב רעד וצ טנָאנ

 -לעטשעגנָא סלַא עיצַארעּפָאָאק רעד ןיא טעברַא

 ןופ רעוט עשידנוב יד טימ טנָאנ ןעוועג .רעט

 יא רעייז ךיז ןיא טּפַאזעגנייא ןוא טייצ רענעי ;,,,,;,,,; ישא"

 ןיא ןעמונעגטימ רע טָאה ךירטש-רקיע םעד טָא .דנוב םוצ טייקנבעגעגרעב

 ןיהואוו ,סערייא-סָאנעוב ןיא ,עניטנעגרַא ןיא םייה-עיצַארגימע רעיינ רעד

 ,1931 ןיא ןעמוקעג זיא רע

 קידנעטש רעבָא ,סנטסָאּפ עכעלטפַאשלעזעג עקידנריפנָא ףיוא טשינ םגה

 ןופ ,גנוגעווַאב-לוש רעד ןופ ןטפַאשרעּפרעק עלַארטנעצ יד ןיא ןעוועג רע זיא

 -טימ ַא ,לושיץרּפ רעד ןופ ,ןלוש עכעלמלעוו-שידיי רַאפ טפַאשלעזעג רעד

 ןעמָאנ ןפױא עימערּפ ַא ןופ רעלעטשנייא ,ךובדיי גַאלרַאפ ןופ רעדנירג

 -לוש ַא יב ןטעברַא עכעלטפירש עטסעב יד רַאפ םיובלעגיז רוטרַא ןופ

 עינָאלָאק-רעדניק יד ןעיוב םייב ןרָאטַאיציניא יד ןופ רענייא ,זָאלסױרַא

 "רַאּפ רַאפ רערעיטשייב ערעסערג עטשרע יד ןופ קידנעטש .דנַאלשידיי

 -ַאװצ עכעלטפַאשלעזעג רַאפ ןפָא ןעוועג זיא בוטש ןייז .ןקעוװצ עשיאייט

 רעד ןיא זַא ,טסואוועג ןבָאה טסעג-רוטלוק ,רעלטסניק ,רעביירש .ןעמוקנעמ

 "רַאפ ןוא גנואיצַאב ַא ןַארַאפ דימת זיא טנַארעװיל החּפשמ רעד ןופ בוטש

 .ןתוחילש ערעייז רַאפ שינעדנעטש

 טָאה ןָאסלעדנעמ ריאמ .רד רבח ןוא קנורט .י .י רבח ןוא רעביירש ןטימ

 רעקיטומטוג ַא ןעוװעג זיא רע .טפַאשטניירפ עגנַאל ןרָאי ַא ןדנוברַאפ םיא

 "וצ רעשיזיפ ןייז םגה ,סַאּפש ןוא לטרעווכיילג ַא טימ קידנעטש ,שטנעמ

 וצ ןליוו ןקרַאטש ַא טַאהעג טָאה רע .רעכַאװוש ַא ןעוועג לָאמ עלַא זיא דנַאטש

 טשינ םיא סע טָאה דנַאטשוצ-טנוזעג ןייז סָאװ ףיורעד טקוקעג טשינ ,ןזייר

 רעטכָאט רעקיצנייא ןוא עביוט יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ רע טָאה ,טביולרעד

 סעזיר ערעגנעל עכעלטע ןרָאי עטצעל יד ןופ ךשמ ןיא טכַאמעג ַאטערג
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 -רעד סעיצַאװרעסבָא ענייפ ענייז רעטעּפש ןוא רעדנעל ענעדישרַאפ רעביא
 ,ןעמוקנעמַאזוצ ייב טניירפ ןוא םירבח טלייצ

 רע זיא טרָאד .עילַארטסױא זיב עזייר ַא טכַאמעג רע טָאה 1961 ןיא
 טָאה רע ןעמעוו ,קנורט רבח רעביל ןוא רעטנָאנ ןייז זַא ,ןרָאװעג רָאװעג

 ןוא עקידעבעל יד ןשיװצ רעמ ָאטשינ זיא ,קרָאי-וינ ןיא טכוזַאב רעירפ

 -קירוצ רעד ףיוא געוו ןיא ,ץרַאה ןכַאװש ןייז ףיוא טקריוועג לַאטַאפ טָאה סָאד

 ןירעטיײלגַאב-סנבעל ןייז ןופ טייז רעד ייב ,לזניא ןַא ףיוא ץעגרע ,עזייר
 ןברָאטשעג זיא רע .םעטָא ןייז טכיוהעגסיוא טנַארעװיל ךלמ לאיחי רבח סָאה

 ,סערייא סָאנעוב ןייק טגנערבעג םיא טָאה'מ ,1961 רעבמעטּפעס ןט5 םעד
 ,הרובק יד ןעמוקעגרָאפ זיא'ס ואוו

 -רַאפ ןבָאה םעדייא ןוא רעטכָאט ,יורפ ענעבילבעג רעיורט ןיא יד
 לָאז דנַאלשידיי עינָאלָאק-רעדניק רעטיובעגפיוא יינ רעד ןיא זַא ,ןענַאטש

 ,טנַארעװיל ךלמ לאיחי ןופ ןעמָאנ רעד ןרעו טקיבייארַאפ

 יקספיל קחצי
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 ןיטשנרעב לעוװולעוו יכדרמ

 -סייוו ,עינרעבוג רענדָארג ,ןעטיב ןיא 1905 ינוי ןט14 םעד ןריובעג
 ,קרָאי-וינ ןיא 1966 לירּפַא ןט21 םעד ןברָאטשעג -- דנַאלסור

 תובישי יד ןיא רעטעּפש ,רדח סרעטָאפ ;?
 :סילַאיב ןוא םינָאלס ,שטיוָאנַארַאב ופ

 ;ךימלת רעטוג ַא ןעװעג זיא רע .קָאט =
 ןטוג ַא טַאהעג ןוא ןינע ןַא ןעמונַאב לענש

 תובישי יד ןיא .ןעקנעדעג םוצ ןורכז

 רענעטיב רעד; ןפורעג םיא ןעמ טָאה
 ,"יוליש

 יד רעבָא .בר ַא ןרעוו וצ ךיז טיירגעג

 םיא ןבָאה טייצ רעינ רעד ןופ ןטניוו
 רע .געוו ןרעדנַא ןַא ףיוא טריפעגפיורַא
 -נײרַא טרָאד ןוא ענליוו ןייק קעװַא זיא
 -ימעס-רערעל ןשיאערבעה ןיא ןטערטעג
 טשינ ךיז רע טָאה םעד ייב ךיוא .רַאנ
 -ץעגנָא ןַא ןרָאװעג זיא רע -- ןטלַאהעג

 ןַא ןרעו טװאורּפעג ךיוא ,רעטלעטש

 ,רעילָאטס ַא ,רעטעברַא
 ןיא .טפנוקוצ דנוב טנגוי ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג רע זיא ענליוו ןיא

 ןרעטנוא טנַאקַאב ןעוועג ןייטשנרעב לעװלעוװ יכדרמ זיא גנוגעווַאב רעד
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 ןופ רַאטערקעס ןעװעג רע זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא ,יײװטַאמ ןעמָאנ
 ןייק רעבירַא רע זיא 1926 ןיא .םינָאלס ןיא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד

 -לַארטנעצ ןופ טַאירַאטערקעס ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג זיא רע ואוו ,עשרַאוו

 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב ןלוּפ ןיא דנוב ןופ טעטימָאק

 -ַאגרָא ןריפסיוא טקישעג טַאירַאטערקעס רעד םיא טָאה טייצ וצ טייצ ןופ

 ,ץניווָארּפ רעד ןיא ןעגנוזעלרָאפ ןטלַאה רעדָא ןתוחילש עלענָאיצַאזינ
 ןשטנעמ לָאצ רעסיורג ַא טימ טנַאקַאב ךעלנעזרעּפ ןעוועג זיא ײװטַאמ

 גנומַאטשּפָא ןוא ןבעל ןטימ ןריסערעטניא ךיז טגעלפ רע .גנוגעוװַאב רעד ןופ
 רעד טימ .ייז טימ שימייה ןרעוו דלַאב ןוא סעטרבח ןוא םירבח ליפ ןופ
 -ַאט רעשירעביירש ןוא רעשירענדער ןייז טלקיװטנַא םיא ייב ךיז טָאה טייצ

 דנוב-טנגוי ןופ ןַאגרָא ןיא ןבירשעג רקיעב רע טָאה טייצ עטשרע יד .,טנַאל

 -רַאװ רעד ןיא ןבירשעג ךיוא רע טָאה רעטעּפש .רעקעוו טנגוי -- טפנוקוצ
 ,סעבַאגסױא עשידנוב ערעדנַא ןוא גנוטייצ-סקלָאפ רעוועש

 ןריזינַאגרָא םייב ויטקַא רָאג ןעוועג רע זיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא
 -רַא ןרעוו ,הבישי יד ןזָאלרַאפ וצ ןסָאלשַאב ןבָאה עכלעוו ,םירוחב-הבישי
 -עג ןבָאה ייז .גנוגעװַאב רעשידנוב רעד טימ ןדניברַאפ ךיז ןוא רעטעב

 רענָאיּפ ןשידנוב ןופ ןעמָאנ םעד ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,ןזיירק עלעיצעּפס ןפַאש

 ײװטַאמ .?סעקינידַאקרַאק ןפורעג רַאפרעד ייז טָאה'מ ,רעמערק ידַאקרַא
 טנעקעג טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג זיא רע .טבעלעגנייא טוג ייז טימ ךיז טָאה
 ,תוקפס ערעייז ןרעפטנערַאפ ןוא ךַארּפש רעייז ןיא ןדייר ייז וצ

 יױרפ ןייז טימ ןעמַאזוצ .ןליוּפ ףיוא לַאפנָא סרעלטיה ןעמוקעג זיא'ס

 ,ענליוו ןייק ןעמוקעגנָא זיא ןוא עשרַאװ ןופ קעװַא ײװטַאמ זיא רעטכָאט ןוא
 ןעמונרַאפ טָאה ,דנַאלשטיײד-רעלטיה ןופ ףתוש ַא טלָאמעד ,דנַאלסור-טעווָאס

 עכעלטפַאשלעזעג לָאצ עסיורג ַא טריטסערַא טָאה .ד .וו ,ק .נ יד .ענליוו

 רעביא .ײװטַאמ ןעוועג ךיוא זיא ןטסידנוב עטריטסערַא יד ןשיווצ .רעוט

 -עגרָאטַאק ןוא תוסיפת עשיטעווָאס ןיא טכַאמשעג רע טָאה טייצ רָאי ַא
 דנַאלסור-טעוװָאס ןיא רע זיא (1941) עיטסענמַא רעד ךָאנ טייצ ַא .ןרעגַאל

 ,ןרָאװעג טריטסערַא לָאמ טייווצ ַא

 ןיא רע ואוו ,ןליוּפ ןייק טרעקעגמוא ךיז רע טָאה המחלמ רעד ךָאנ

 טָאה טכַאמ עשיטסינומָאק יד יו םעד ךָאנ .טייצ רָאי 2 ךרעב ןבילברַאפ

 ןיא רע טזָאלרַאפ ,עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןרידיווקיל וצ ןעגנואווצעג
 -עס ןעוועג זיא רע ,1952 זיב דנַאלשטייד ןיא טבעל ןוא דנַאל סָאד 8

 ןוא טעטש עשטייד יד ןיא םיטילּפ ןופ סעּפורג עשידנוב יד ןופ רַאטערק
 ןגעו טעברַא-גנושרָאפ טימ ןעמונרַאפ ךיז רע טָאה קיטייצכיילג .ןרעגַאל
 ייוטַאמ טָאה דנַאלשטיײד ןופ .דנַאלשטיײד ןיא תוליהק עשידיי יד ןופ ןברוח

 קילטנעצ ַא בורק ןבילברַאפ זיא רע ואוו ,עניטנעגרַא ןייק טרעדנַאװעגסױא

 | .עקירעמַא ןיא טבעלעג רע טָאה 1961 ןופ .רָאי

 ײװטַאמ זיא ,טייקיאעפ-סטעברַא ןוא עיגרענע ךס ַא טימ שטנעמ ַא
 ןיא ןיוש .,דָאירעּפ-המחלמכָאנ ןרעוש םעד ןיא וויטקַא רעייז ןעוועג ךיוא
 ןשרָאפ ןוא ןעלמַאז וצ גנוגיינ ַא ןזיװעגסױרַא רע טָאה ןרָאי עקידרעירפ יד
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 טעברַא עקיזָאד יד ןָאטעג רע טָאה ןברוח ןכָאנ ,ןלַאירעטַאמ עכעלטכישעג
 ןוא עניטנעגרַא ,דנַאלשטיײד ,ןלוּפ ןיא -- ןעוװעג זיא רע ואוו ,םוטעמוא
 טָאה ןעגנושרָאפ ןוא ןעגנולמַאז יד ןופ טַאטלוזער ןיא .עקירעמַא ןיא ףוסל
 :רעכיב עכעלטע טכעלטנפערַאפ ײװטַאמ

 ןעועג זיא סָאד ,ןטיזע עטנערברעד טשינ ,תופוקת ןופ ןטניריבַאל ןיא
 ןוא עסערּפ רעד ןיא ןבירשעג ךס ַא ךיוא טָאה רע .ערעדנַא ןוא זנכשא חסונ
 ,טעטש לָאצ ַא ןופ רעכיב-רוכזי 15 טלעטשעגנעמַאזוצ רעדָא טריגַאדער

 עשידיי ענעדיישרַאפ ףױױא ןעגנוזעלרָאפ ןטלַאהעג רע טָאה קיטייצכיילג

 .סעמעט

 -ַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ רַאטערקעס ןעוועג רע זיא עניטנעגרַא ןיא
 ,סערייא-סָאנעוב ןיא הליהק רעד ןופ ןַאמטַאר ןוא עיצַאזינ

 -יא ,סעקצַאש-ןיוועל קחצי ןופ טיוט ןכָאנ ,ײװטַאמ טָאה עקירעמַא ןיא
 דנַאברַאפ ןשעיטסילַאיצַאס ןשידיי ןופ רַאטערקעס ןופ ןטמַא יד ןעמונעגרעב
 טָאה טעברַא עקיזָאד יד .רעקעוו רעד לַאנרושז-שדוח ןופ רָאטקַאדער ןוא
 ,ןבעל ןייז ןופ געט עטצעל יד זיב ןָאטעג רע

 רעטוג רעד ,עיגרענע עכעלדימרעדמוא יד ,טעּפמיא רעד --- הלעמ ןייז
 -עג אפוג ךיז ןיא טָאה --- טייקיטעט ןייז ןופ טײקטײרּפשעצ יד ןוא ןורכז

 ,טײקכעלטקניּפמוא ןופ לָאמלײט ןוא שינעלייא ןופ ןורסח םעד ןגָארט טנעק
 ןוא גנוגעװַאב רעשידנוב רעד טנידעג ײװטַאמ טָאה ןרָאי רעקילטנעצ ךשמב
 ,רוטלוק רעשידיי רעד

 ,צ .ֹא
0 

 זַארַאב ףסוי

 ,עינרעבוג רענילָאװ ,עצינדָארָאג ןיא 1882 לירּפַא ןט29 םעד ןריובעג

 ,לארשי תנידמ ,הינתנ ןיא 1967 רַאורבעפ 5 םעד ןברָאטשעג --- דנַאלסור

:5 

 2 א

 טקעדַאב ךעלזייה ענרעצליה טימ לטעטש ןיילק ַא ןעוועג זיא עצינדָארָאג

 ןופ ןענַאטשַאב זיא גנורעקלעּפַאב עצנַאג יד טעמכ .רעכעד ענעיורטש טימ

 ,ןאמסוז טסילַאטיּפַאק ןופ קירבַאפ-סנַאיַאפ יד ןענופעג ךיז טָאה טרָאד .ןדיי

 -ָאװ ךיוא ,דָארבענעמַאק לטעטש ןיא קירבַאפ ןייא ךָאנ טַאהעג טָאה רעכלעוו

 -עג ןבָאה גנורעקלעפַאב רעד ןופ טנעצָארּפ קיצכַא טעמכ .עינרעבוג רעניל

 עסיורג ַא ןענופעג ךיז טָאה רעטעברױַא יד ןשיווצ .קירבַאפ רעד ןיא טעברַא

 -ילב רעצינדָארָאג יד .ךעלדיימ ןוא ךעלגניי עקירעירעדנימ ןוא ןעיורפ לָאצ
 -קירבַאפ רעד ןופ טנעה יד ןיא טנעמורטסניא רעקיטכיוז ַא ןעוועג ןענייז שדוק

 תושרד עטפָא ,תוינשמ הרבח ,םיליהת הרבח ,םישרדמ-יתב .עיצַארטסינימדַא

 ערעדנַא ןופ ,יבר רענלַאט ןופ ,יבר רעצערָאק ןופ ןכוזַאב עטפָא ,םידיגמ ןופ

 -ימדַא רעד ןופ ןעוועג טציטשעג ןוא ןטלַאהעגרעטנוא זיא ץלַא סָאד --- םייבר
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 רעד ןגעק ףמַאק ַא טריפעג ןעמ טָאה םדוק .קירבַאפ רעד ןופ עיצַארטסינ

 ןוא ,לטעטש ןיא ןטײרּפשרַאפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה עכלעוו ,גנוגעװַאב-הלכשה

 וצ ןביֹוהעגנָא טָאה'ס עכלעוו ,עיצַאטיגַא רעשיטסילַאיצָאס רעד ןגעק םעדכָאנ

 ,לַאגעלמוא ךיז טיײטשרַאפ ,דנוב ןופ לזיירק ןיילק ַא ןריפ
 ןוא עצינדָארָאג ןופ טחוש-טָאטש רעד ןעוועג זיא ןויצ-ןב עדייז ןיימ

 ,לבימ-לאיחי רעטָאפ ןיימ טחוש ןרעוו טפרַאדַאב טָאה ,ןברָאטשעג זיא רע ןעוו

 ןופ ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,גָאטיײרפ ַא ןיא .קילגמוא ןַא ןעשעג זיא'ס רעבָא

 ןעמונעג ךיז ןוא זיולק ןיא קעװַא רע זיא ,םירישה-ריש םעד טגָאזעגּפָא ,ץחרמ

 -נײרַא :טכַאנרַאפ גָאטיײרפ עלַא ןָאט טגעלפ רע עכלעוו ,?טעברַא; ןייז רַאּפ

 הווצמ ַא -- טיפוס םנופ רעטכייל-גנעה יד ןיא טכיל יד ןדניצנָא ןוא ןלעטש

 -פיױרַא ךיז טָאה רע .הווצמ-רב ןרָאװעג זיא רע טניז ןָאטעג יז טָאה רע סָאװ

 םעצולּפ ,טכיל יד ןלעטשניײרַא ןעמונעג ןוא רעדנעטש ןכיוה ַא ףיוא טלעטשעג

 ןעמ טָאה תושלח ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא ןוא רעדנעטש ןופ ןלַאפעגּפָארַא רע זיא

 םיא טָאה ןעמ ןוא טרעיודעג טשינ גנַאל טָאה'ס .םייהַא טכַארבעג םיא

 יּפש ןשידיי ןיא קסנילָאװדָארגָאװָאנ טָאטש-זיירק רעד ןיא ןריפּפָא טזומעג

 לחר עמַאמ ןיימ .רָאי 24 ןופ רעטלע ןיא ןברָאטשעג זיא רע ואוו ,לָאט

 טימ ריפ ןעוועג טלַא ןַאד ןיב ךיא : םימותי ייווצ טימ הנמלַא ןַא ןבילבעג זיא

 טימ הנמלַא עגנוי ַא .רָאי ןייא עדניה רעטסעווש ןיימ ןוא רָאי ןבלַאה ַא

 "ומ ןיימ טָאה .ןעלטימ-ץנעטסיזקע םוש ןָא רעדניק עניילק ייווצ

 -טּפיוה יד --- רימָאטישז ןייק ןרָאפעגקעװַא ןוא עצינדָארָאג טזָאלרַאפ רעט

 זיױה ןיא ןיכעק ַא ןרָאװעג זיא יז ואוו -- עינרעבוג רענילָאװ ןופ טָאטש

 עבָאב רעד ייב ןבילבעג ןענייז לרעטסעווש ןיימ ןוא ךיא .דיגנ ןשידיי ַא ןופ

 רעטכָאט ריא טימ ןעמַאזצ טעברַאעג טָאה עכלעוו ,רעטומ סרעטָאפ ןיימ ,היח

 סעקיּפָאק קיצרעפ טנידרַאפ ןבָאה עדייב .קירבַאפ-סנַאיַאפ רעד ןיא עילכימ

 -ַאב ערַאטנעמעלע יד ןקידירפַאב וצ ףיוא טקעלקעג טשינ טָאה סָאװ ,גָאט ַא

 ,רעדניק ייווצ ןוא ענעסקַאװרעד ייווצ ןופ ןשינעפרעד

 ןוא ,עיבַארַאסעב ,וועינישיק ןיא טצעזַאב ךיז רעטעּפש טָאה רעטומ יד

 טָאה וועינישיק ןייק העיסנ יד .רעדניק עדייב טקישעג ךיוא ןעמ טָאה ןיהַא

 טימ טָאה רעכלעוו ,עילומש סָאװ ,ןובשח םעד טול .געט ןצפופ טרעיודעג

 יד טלָאװ ,טכַאמעג טָאה ,וועינישיק ןייק טרעדנַאװעגרעביא עילימַאפ ןייז

 ןגָאװ ןוא דרעפ ןטימ ןוא ,ןגעמרַאפ סיורג ַא טסָאקעג ןַאב רעד טימ העיסנ

 טפיוקרַאפ רע טָאה דרעפ יד טימ ןגָאװ םעד לייוו ,טסָאקעג טשינרָאג םיא טָאה

 רעד טימ ,תמא .ךעלברעק עכעלטע טנידרַאפ ךָאנ טָאה ןוא וועינישיק ןיא

 טליּפשעג טשינ טָאה טייצ יד רעבָא ,געט ייוצ רָאנ ןרָאפעג ןעמ טלָאװ ןַאב

 -יק ןייק ןעמוקעג רימ ןענייז טכַאװשעגּפָא ןוא דימ ךעלקערש  .,לָאר ןייק

 .רעטסעווש סעמַאמ רעד ,עטנעי עמומ רעזנוא וצ ןרָאפרַאפ ןוא וועיניש
 "ומ ןיימ טָאה וועינישיק ןייק ןעמוקנָא ןיימ ךָאנ גָאט ןטירד ןפיוא ןיוש

 טכַאנ רעד ןיא טעּפש ןיב געט עצנַאג זיא רעכלעוו ,ןויצ-ןב ,םעדייא סעמ
 -הסנרּפ יד ןעוועג זיא בייוו סָאד ןוא ארמג טנרעלעג ,שודמה-תיב ןיא ןסעזעג

 הבישי-שאר רעד .הבישי רעוועינישיק רעד ןיא טריטעגּפָא ךימ ,ןירעבעג
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 ךיא ןוא תובושת עניימ ןופ ןדירפוצ ןבילבעג ,טרינימַאזקע ךימ טָאה ןיילַא

 טָאה םידומיל יד ואוו ,הבישי רעד ןופ התיכ רעטצעל רעד ןיא ןײרַא ןיב
 ןיב ךיא ןעוו ,הבישי יד טקידנעעג בָאה ךיא .,ןילַא הבישי-שאר רעד טריפעג

 ןיב שרדמה-תיב ןיא ןענרעל ןקידרעטייוו ןיימ ןיא .רָאי ןצרעפ ןעוועג טלַא

 "ןיד ןייק ןבעגּפָא טפרַאדַאב טשינ םענייק ,"קידנעטשבלעז, ןרָאװעג ךיא
 ןגעוו וליפא קידנטכַארט טשינ ,דומיל-ארמג םעד טצעזעגרָאפ ןוא ןובשחו

 טנרעלעג ןבָאה עכלעוו ,םירוחב שרדמה-תיב יד ןופ בור רעד יװ ,תילכת

 ,המשל הרות

 -עג םיא ןוא סרעלקעמ-סַאג יד ןופ םענייא וצ טדנעוועג ךיז בָאה ךיא
 ןטייוצ ןפיוא ןיוש ."עלעטשא ַא סעּפע רימ רַאפ ןעניפעג לָאז רע ןטעב
 ןסָאריּפַאּפ ןוא ןוטיט ןופ טיילק ַא ןיא "תרשמ/ ַא ןרָאװעג ךיא ןיב גָאט

 טרָאד ךיא ןיב גנַאל ,ךיק ןיא ןפָאלש וצ ףיוא לטעב ַא ןוא ןסע ןליוה ןרַאפ

 רַאדנערַא ןַא ןדיי ַא טימ טנַאקַאב ךיז ךיא בָאה ןכיגניא .ןבילבעג טשינ
 "רעד ךיז ,ןָאזרעּפ ןיימ טימ טריסערעטניארַאפ ךיז טָאה רעכלעוו ,ףרָאד ַא ןופ

 רע ןוא ,הבישי יד טקידנעעג בָאה ךיא לייוו ,הרות-ןב ַא ןיב ךיא זַא ,טסואוו
 ענייז רַאפ דמלמ ַא ןרָאװעג ןיב ךיא ואוו ,ףרָאד ןיא ךיז וצ ןעמונעג ךימ טָאה

 ,רעדניק

 ,ךַארּפש עשיסור יד טרידוטשעג ןוא טייצ עיירפ יד טצונעגסיוא בָאה ךיא
 יד וצ טיירגעג ךיז ןוא ..וו .זַא .א ןײטַאל ,קיזיפ ,קיטַאמעטַאמ ,רוטַארעטיל

 רימ זיא רעווש .,סנעמַאזקע-רוטַאמ -- עיזַאנמיג ןסַאלק טכַא רַאפ סנעמַאזקע

 "-ןרעל עקיטיונ יד טלעפעג ןבָאה'ס :ףרָאד ןיא ןענרעל סָאד ןעמוקעגנָא

 ,ןטעָאּפ ןוא רעביירש עשיסור יד ןופ רוטַארעטיל עקיטיונ יד ,רעכיב
 טימ ןדנעוו טנָאקעג ךיז טָאה'מ עכלעוו וצ ,םירבח יד טלעפעגסיוא ןבָאה'ס

 ךיז בָאה ךיא .ןעגנורעלקרעד עקיטיונ יד ןעמוקַאב ןוא ןגַארפ ענעדישרַאפ

 סיורג טימ ואוו ,וועינישיק ןייק טרעקעגמוא ךיז ןוא טייצ רָאי ַא טגָאלּפעג

 רעשיאערבעה ןוא רעשיסור רעד ןופ סעיצקעל רָאּפ ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה ימ
 סעיצקעל יד ןוא ,רעדניק ערעייז רַאפ םיתב-ילעב עטַאוירּפ ייב ךַארּפש

 טיורב לקיטש סָאד םוצמצב ןענידרַאפ וצ טייקכעלגעמ יד ןבעגעג רימ ןבָאה

 ,סנעמַאזקע-רוטַאמ יד וצ ךיז ןטיירגוצ ןוא סעידוטש עניימ ןצעזרָאפ ןוא

 וצ ידכ ,קסנילָאוװ-דָארגָאװָאנ ןייק ןרָאפ טוומעג ךיא בָאה 1903 רעמוז

 ,הנמלא רעד רעטומ ןיימ ייב דיחי-ןב ַא ןיב ךיא זַא ,ןטקַא עקיטיונ יד ןעמוקַאב
 ,טסניד:רעטילימ ןופ ךיז ןעיײרפַאכ וצ טכער סָאד ןבעגעג רימ טָאה סָאװ
 -עג טָאה'ס ואוו ,דָארבענעמַאק ןייק ןרָאפעג ךיא ןיב קסנילָאװ-דָארגָאװַאנ ןופ
 ,דָארבענעמַאק ןיא ,רעדניק ייווצ ןוא ןַאמ ריא טימ עילכימ עמומ ןיימ טניואוו
 -נָאק רעטשרע ןיימ ןעמוקעגרָאפ זיא ,דָאװַאז-סנַאיַאפ רעד ןעוועג זיא'ס ואוו

 ,דנוב ןיא ןטערטעגנײרַא ךיא ןיב טרָאד .רעטעברַא עשידיי יד טימ טקַאט
 ,ןבעל ץנַאג ןיימ ןדנוברַאפ ןבילבעג ןיב'כ ןכלעוו טימ

 זַארַאב ףסוי סָאװ ,ןציטָאנ עשיפַארגָאיבָאטױא יד ןֹופ ןעמונעגסױרַא)
 ןיא ןגָארפ-סנבעל לַאנרושז ןשידנוב םעד ןבעגעגרעביא ןוא ןבירשעגנָא טָאה

 -עג ;טױט ןייז ךָאנ טשרע ןכעלטנפערַאפ וצ ייז חשקב רעד טימ ביבא-לת
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 1964 ,1963 ,1962 ןרָאי יד ןיא ,1967 ץרעמ ,163 רעמונ ןיא טקורדעג ןעוו

 תונורכז עטנַאסערעטניא טכעלטנפערַאפ ןגַארפ-סנבעל יד ןיא זַארַאב טָאה

 עקיזָאד יד ןופ .טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג ללכב ןוא רעשידנוב ןייז ןופ
 ,ןטקַאפ עקידרעטייוו יד סױרַא רימ ןעמענ תונורכז

 ןיא ןרָאװעג טעדנואוורַאפ זַארַאב זיא דָארבענעמַאק ןייק ןעמוק ןרַאפ
 ןטימ ןעמַאװצ רע טָאה דנוב ןיא ןטערטנײרַא ןכָאנ .םָארגָאּפ רעוועינישיק

 טריזינַאגרָא דלעפנעזָאר שרעה ןוא ינר-בר ןושרג רעוט ןשידנוב ןטסואווַאב

 עשידיי טרעדנוה עכעלטע ןופ קיירטש ַא טריפעגכרוד ךיירגלָאפרעד ןוא
 ףסוי זיא רעטעּפש .,דָארבענעמַאק ןיא קירבַאפ-סנַאיַאפ רעד ןיא רעטעברַא
 "ָאװַאנ ,וועינישיק ןיא גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא ןעוועג זַארַאב

 "ידרעב ,ָאקָארָאס ,ץלעב ,ווָארוקסָארּפ ,קסלָאדָאּפ -וװעליהָאמ ,קסנילָאװ-דָארג

 .וועשט

 רעשיסור רעד ןיא טנידעג רע טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב
 טַאלבנכָאװ ןופ רָאטקַאדער ןעוועג 1917 ןופ עיצולָאװער רעד ךָאנ .,ײמרַא

 םייב ײמרַא רעט10 רעד רַאפ עדער ַא תעב .ײמרַא רעט10 רעד ןופ םיטש יד
 טריקיטירק יקסנערעק רעדנַאטקעלַא רעטסינימ-רעימערּפ רעד טָאה טנָארּפ

 ,המחלמ רעד ןגעוו גנוטיײצ-יײמרַא רעד ןיא לקיטרױַא ןַא סנייז רַאפ ןזַארַאב

 ,הלשממ רעשינעמור רעטנוא טבעלעג המהלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ
 ןופ רעציזרָאפ סלַא -- טעברַא-רוטלוק רעד ןיא וויטקַא קרַאטש ןעוועג

 רעטעּפש .רעוט-לוש ןוא רערעל סלַא ,עיבַארַאסעג ןיא עגיל-רוטלוק רעד
 זַארַאב זיא ןרָאי לָאצ ַא .גנוגעווַאב רעוװיטַארעּפָאָאק רעד ןיא קיטעט ןעוועג
 .ןַאשַאטָאב ןיא קנַאב רעויטַארעּפָאָאק רעד ןופ רָאטקעריד ןעוועג

 המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ןרָאא עכעלקערש יד טבעלעגרעביא

 ןעועג טייצ ַא .הלשממ רעשיטסיצַאנ-שיטסישַאפ רעשינעמור רעד רעטנוא

 ,עירטסינסנַארט ןיא ,עקרַאינּפַאװ ןופ רעגַאל-ןטיוט ןיא
 טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא רע ואוו ,לארשי-תנידמ ןיא טבעלעג 1957 ןופ

 ,עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעקיטרָאד רעד
 ץרעמ ,183 .מונ ןיא ךיוא יװ ,156 ןוא 130 ןשיװצ ןרעמונ יז ןיא) ןגַארפ-סנבעל ; .ב

 ,קרָאיינ ,1967 ,54 ,טײצ רעזנוא :ןַאמסיק ףסוי .רד .ביבא-לת 7

 .ה .ש .י

0 

 ןאמסיק האל ןוא ףסוי .רד

 ףרָאד ןיא 1889 ילוי ןט123 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא ןַאמסיק ףסוי
 1967 רעבמעצעד 21 םעד ןברָאטשעג -- ךיירטסע ,עניווװָאקוב ,ַאסָאניטלַאּפ
 ,קרָאידוינ ןיא
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 -ַארט טנרעלעג רָאי 15 ןיב ,ןרעטלע עשירחוס ,עמורפ ןופ ןוז ַא
 -עּפש ןוא םידומיל עשידייילענָאיציד

 טָאטש רעד ןיא .,עכעלטלעוו רעט

 ןוא ,עיזַאנמיג ןיא טנרעלעג טערעס

 טרידוטש טעטיזרעווינוא רעניוו ןיא

 ,ץנעדורּפסירוי

 -מיג ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו

 טימ ןטפָאהַאב ךיז רע טָאה ,טסיזַאנ

 ,גנוגעוװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד

 גנע ןבילבעג זיא רע רעכלעוו טימ

 ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב ןדנוברַאפ

 -ַאב ןעוועג רע זיא טייצ עצרוק ַא

 "יטש עשירָאטַאלימיסַא ןופ טשרעה

 ךיג ךיז טָאה רע עכלעוו ןופ ,ןעגנומ

 -יטַארקַאמעד-לַאיצָאס רעשידיי רעד וצ .ןענַאטשעגוצ זיא ןַאמסיק .,טיײרפַאב
 טָאה רע ואוו ,("דנוב רענַאיצילַאג/) עניווָאקוב ןוא עיצילַאנ ןופ ײטרַאּפ רעש

 .ןעייר עטשרעדָאפ יד ןיא טרָא ןעעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ דלַאב
 -ָאס רעוועקָארק ןיא ןביירש ןבױהעגנָא ןַאמסיק טָאה 1907 ןיא ןיוש

 ןיא רע זיא ,גרעבמעל ןייק רעבירַא זיא ןַאגרָא רעד ןעוו .טַארקָאמעד-לַאיצ

 -ער ןעוועג 1912 ףוס ןופ .רָאטקַאדער-טימ ןעוועג 1912 -- 1910 ןרָאי יד
 ןיא .דנעגוי עיירפ יד לַאנרושז-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ןשידיי ןופ רָאטקַאד

 ןיא רעקעוו רעד ןַאגרָא ןשידנוב םעד טריגַאדער רע טָאה 1920 -- 9
 ןיא ץנערעפנָאק-ךַארּפש רעשידיי רעד ףיוא טַאגעלעד ןעוועג 1908 ןיא ,ןיוו
 ,ץיווָאנרעשט

 ןַא ןעועג ןַאמסיק ףסוי ןיא המחלמ-טלעו רעטשרע רעד רַאפ ןיוש

 -טלעוו עדייב ןשיווצ ןרָאי יד ןיא .רעביירש ןוא רָאטקעל ,רעוט רעוויטקַא
 ןיא דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג רע זיא תומחלמ

 סאד) גנוטייצ רעשידנוב רעקיטרָאד רעד ןופ רָאטקַאדער רעד ןוא עינעמור
 -- גנוטייצ עיינ יד ,גנוטייצ-סקלאפ ,טראוו רעזנוא ,לַארטש רעד ,ןבעל עיינ
 ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה יז ןוא טלעטשעגּפָא גנוטייצ יד טָאה גנוריגער יד
 עשיטסילַאיצַאס ערעדנַא ןיא ןעלקיטרַא טקורדעג .(ןעמָאנ ןרעדנַא ןַא רעטנוא

 .עינעמור ןוא ץייווש ,דנַאלשטייד ,ךיירטסע ןופ ןטפירשטייצ

 -מוא טָאה סָאװ ,שטנעמ רעקידנטכַארט ַא ןעוועג זיא ןַאמסיק ףסוי
 עשיטסילַאיצַאס ענײמעגלַא ענייז .טרידוטש ןוא טנעיילעג ךעלרעהפיוא
 טָאה רע .טעדנירגַאב טוג ןעוועג ןענייז ןעגנולעטשנייא עשידנוב-שידיי ןוא
 ייר ַא ןגעוו ןוא עינעמור ןיא ןדיי יד ןגעוו סעידוטש לָאצ ַא טכעלטנפערַאפ
 ,גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ םינינע

 רעד טָאה םישזער ןשיטימעסיטנַא-שיטסישַאפ ןופ סעיסערּפער יד בילוצ
 רעד ברע עטגלָאפרַאפ-שיטילָאּפ ןופ טַאקָאװדַא ןוא רעוט רעשיטסילַאיצָאס
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 יױורפ טימ ןעמַאזוצ ןוא עינעמור ןזָאלרַאפ טזומעג המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג רע זיא ָאד ,עקירעמַא ןיא טצעזַאב ךיז רעטכָאט ןוא

 .טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי

 קיטייצכיילג ןַאמסיק ףסוי .רד זיא ,ןסיוו ךס ַא טימ לַאוטקעלעטניא ןַא

 -קַא ןַא .טשינ ךיז טּפוטש סָאװ ,שטנעמ רענעדײשַאב ,רעליטש ַא ןעוועג

 ךיז קיטייצכיילג רע טָאה ,רעוט רעכעלטפַאשלעזעג רעטסנרע ןוא דרעוויט

 עטצעל ןייז ,רָאמוה ןטכייל ַא טימ רעדימרַאה ןכעלטפַאשלעזעג םוצ ןגױצַאב

 גנורעייפ ַא ףיוא --- טיוט ןייז רַאפ ןכָאװ רָאּפ א ןעוועג זיא עדער עכעלטנפע

 -צולּפ ןייז רַאפ העש רָאּפ ַא ,קרָאי-וינ ןיא דנוב ןופ ייליבוי ןקירָאי-70 םוצ

 סעומש ַא טַאהעג םינכש-םירבח עכעלטע טימ ךָאנ רע טָאה טיוט ןעגניל

 תובשחמ ענייז טימ רע טָאה רָאי קילטנעצ סקעז רעניא .םינינע-ללכ ןגעוו

 ןשידיי םעד טנידעג יירטעג טּפַארק-רענדער ןוא ןעּפ ןייז טימ ,םישעמ ןוא

 קיטקַארּפ ןוא עירָאעט רעד וצ רעייטשוצ ןייז ןבעגעג ןוא קלָאפ"רעטעברַא

 ,גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןופ
 ,עיגַאלַאליפ ןוא עסערפ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןָאקיסקעל :ןעזייר ןמלז ; .ב

 ,1966 ,3 דנַאב ןוא 1962 ,2 דנַאב ,דנוב ןופ עטכישעג יד ,1929 ענליװ ,דנַאב רעטירז
 ,קרָאי-וינ ,1968 רַאורבעפ-רַאונַאא טייצ רעזנוא ; שטיװָארדנַאסקעלַא סקַאמ .קרָאיוינ

 .ח .ש
 לא א
4 

 -חרזמ ,(יטוק) וועטיק ןיא 1889 רעבמעווָאנ ןט8 םעד ןרָאװעג ןריובעג

 םעד ןברָאטשעג -- ךיירטסע ,עניווָאקוב ןופ ץענערג רעד ייב ,עיצילַאג

 .קרָאי-וינ ןיא 1964 רעבָאטקָא ןט8

 הקבר ןוא שרעה ןופ רעטכָאט

 -פיוא ןַא ,רעטָאפ ריא .םיובנעזָאר
 -ילעריגנערטש ןוא רעטרעלקעג
 -ץלָאה ַא ןעוועג זיא ,דיי רעזעיג

 ריפ יד ךיוא) רעדניק 6 יד .רחוס
 ,רדח ןיא טנרעלעג ןבָאה (ךעלדיימ
 עטַאװירּפ ,לוש-סקלָאפ רעכעלטנפע
 טימ ןבעגעגּפָא ךיז ךס ַא ןוא רערעל
 ,גנודליב-טסבלעז

 -סַאק) הרש רעטכָאט עטסטלע יד
 -נוב עטסואווַאב יד ןעוועג זיא (ןַאֹוו

 -ידיי ,עניווָאקוב ןיא ןירעוט עשיד
 רעוט עשידנוב ןוא רעביירש עש
 טָאה יז עכלעוו טימ ,דנַאלסור ןופ

 ,ץיווָאנרעשט ןיא טעדנײרפַאב ךיז עי
 סמיובנעזָאר יד ןופ זיוה ןכעלטניירפטסַאג ! םעד ןיא ןעמוקעג טּפָא ןטנייז
 ןענייז ייז ןשיװצ .םישדח ןוא ןכָאװ טגנערברַאפ ןטרָאד ןוא וועטיק ןיא
 ןיקמורפ רתסא ןוא טַאטשנעזייא ייסיא ןעוועג ךיוא

 "ץמַאמ, יד ןרעװו טזומעג האל טָאה רעטומ רעד ןופ טיוט ןכָאנ םגה
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 ערענעלק יד רַאפ ןגרָאז ןוא טײקשיטַאבעלַאב רעסיורג רעד טימ זיוה ןופ

 .טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג רַאפ טייצ ןסירעגּפָא ךָאד יז טָאה ,רעדניק

 יַאיצָאס רעד ןיא וויטקַא ןעוועג ןיוש יז זיא ,טלַא רָאי 18 םיוק טלָאמעד

 .סטרעוורָאפ ןייארַאפ-סגנודליב-רעטעברַא ןיא ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסיל

 -לַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד סע זיא ןעוועג

 זיא רעדילגטימ יד ןשיװצ .(דנוב רענַאיצילַאג) ייטרָאּפ רעשיטַארקַאמעד

 רענייא .ןקַאילָאּפ ןוא רעניַארקוא --- ןדיי-טשינ לָאצ עשפיה ַא ןעוועג ךיוא

 ךָאנ ןוא ןַאװסַאק סוקרַאמ רעגָאװש ריא ןעוועג זיא רעדנירג-טּפיוה יד ןופ
 יז זַא ,ןטלַאהעג האל טָאה ,לטעטש ןופ קעװַא ןענייז סנַאװסַאק יד יװ םעד

 "וטנע ןכעלטנגוי טימ .עיצַאזינַאגרָא רעד רַאפ לוע םעד ןעמענרעביא זומ

 טימ טנעיילעג טָאה יז .טעברַא רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז יז טָאה םזַאיז

 םעד :ןעגנוטיײצ-ײטרַאּפ יירד יד ךָאװ עדעי טשטייטרַאפ ןוא רעדילגטימ יד

 .סָאלג ןשילױּפ םעד ןוא ַאברָאב עשיניַארקוא יד ,טַארקָאמעד-לַאיצַאס ןשידיי

 "סערָאק יד ,ןלָאקָאטָארּפ יד ,תונובשח יד טריפעג ,סעדער ןטלַאהעג טָאה יז
 ןביירש ןוא ןענעייל טנרעלעג ןטעבַאפלַאנַא עּפורג ַא טימ ןוא ץנעדנָאּפ

 -רעברַאג רעוועטיק םעד טימ טריפעגנָא ךיוא האל טָאה 1909 רָאי ןופ
 -על יד ןופ דנַאברַאפ-לַארטנעצ ןופ גנוליײטּפָא ןַא ןעוועג זיא סָאװ ,ןייארַאפ

 סָאװ ,דנַאברַאפ-לַארטנעצ ןופ סערגנָאק ןפיוא ,ךיירטסע ןיא רעטעברַא-רעד
 רעוועטיק ןופ עיצַאגעלעד יד טָאה ,1910 רָאי ןיא ןיוו ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא
 זיא טַאגעלעד ןייא .,טײקמַאזקרעמפיוא עניײמעגלַא ןפורעגסיױרַא ןייארַאפ

 .טיירב א ,רעכיוה ַא -- ינּפיקַאז רעטעברַא-רעברַאג רעטלַא ןַא ןעוועג
 ,רעיוּפ ןשיניארקוא ןַא ןופ םישובלמ ןיא רָאה עסייוו ּפָאק ַא טימ רעקיצײלּפ

 שיטקַאפ ןענייז סָאװ) שטייד רעטרעוו עכעלטע ןדייר טנָאקעג םיוק טָאה רע

 שידיי גניי ַא -- האל ןעוועג זיא טַאגעלעד רעטייוצ רעד .(שידיי ןעוועג
 ,שידיי קיסילפ טדערעג טָאה סָאװ ,עקנידנָאלב עלופטנעמַארעּפמעט ַא ,לדיימ
 סָאװ ,םינינע עלַא יד ןיא טינעג ןעוועג ןוא שיניַארקוא ןוא שילױּפ ,שטייד

 גנוריפנָא יד טָאה סערגנָאק ןכָאנ ףכית .טלדנַאהַאב טָאה סערגנָאק רעד
 טָאה יז .תוחילש עקיטכיו ַא טױרטרַאפנָא ריא דנַאברַאפ ןלַארטנעצ ןופ
 ,עיצילַאג חרזמ ןיא ןעײרעברַאג עלַא ןכוזַאב ןוא רוט ַא ןכַאמ טפרַאדעג
 לָאזמ ידכ ,גנוריפנָא רעלַארטנעצ רעד ןטכירַאב ןוא עגַאל יד ןשרָאפסיױא

 -סיוא תוחילש ריא טָאה האל .עיצקַא-ריזינַאגרָא עטיירב ַא ןבייהנָא ןענעק
 .תומילשב טריפעג

 ,ריא ןגעק עינַאּפמַאק ַא ןביוהעגנָא ךיז וועטיק ןיא טָאה םעד ךָאנ דלַאב
 -רעברַאג יד .החּפשמ יד ךיוא ןוא טָאטש יד ריא ןגעק טמערוטשעג טָאה'ס
 ןעגנולדנַאהרַאפ יד ,הפסוה-ןיול ַא רַאפ עיצקַא ןַא ןביוהעגנָא ןבָאה רעטעברַא
 ןלַארטנעצ ןופ רעייטשרָאפ ענעמוקעג טריפעג ןבָאה םיטַאבעלַאב יד טימ
 יד ןופ קיירטש ןיא תונשקע רעד רַאפ דלוש יד ועבָא ,ןיוו ןיא ןייארַאפ
 עטנשקערַאפ יד ןשיװצ .ןהאל ףיוא ןפרָאװעגפױרַא ןעמ טָאה רעטעברַא
 עסיורג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,רעטעפ ַא רעריא ןעוועג זיא םיטַאבעלַאב
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 ענעגייא סָאד ,, זַא ,טנרָאצעג ןוא לטעטש ןיא ןעגנַאגעגמורַא רע זיא ,ײרעברַאג

 ,ןריניאור וצ םיא ידכ ,ןענַאטשעגפיוא זיא "שיילפ ןוא טולב

 -יטַארקָאמעדילַאיצַאס רעשידי רעד ןופ סערגנָאק"גנוקינייארַאפ םוצ

 -ַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשיליוּפ רעד ןופ עיצקעס רעשידיי רעד טימ ייטרַאּפ רעש

 האל זיא ,גרעבמעל ןיא 1911 רָאי ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ייטרַאּפ רעשיט

 ,.פ.ד.ס.יי רעד ןופ טעטימָאק-ןָאיַאר רעײמָאלָאק םנופ טַאגעלעד ַא יו ןעמוקעג
 ןגניי םעד טימ ,דנוב רענַאיצילַאג ןופ רעוט ַא טימ טנעקַאב ךיז יז טָאה טרָאד

 רַאפ ךיוא רענעלּפ יד טעברַאעגסיױא ןבָאה ייז ןוא ןַאמסיק ףסוי טנעדוטס
 ןַאמסיק ןעוו ,רעטעּפש רָאי 2 טימ ,?גנוקינייארַאפש רעכעלנעזרעּפ רעייז
 ,טַאהעג הנותח ייז ןבָאה ,טעטיזרעווינוא םעד טקידנערַאפ טָאה

 טָאה ןַאמסיק ףסוי .רד ואוו ,עניווָאקוב ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה ייז
 רעד ןעמוקעגנָא רעבָא זיא ןכיגניא .טַאקָאװדַא סלַא ןריציטקַארּפ ןבױהעגנָא
 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ םרוטש

 יד ןוא תולייח עשיסור יד ךרוד ןרָאװעג ןעמונרַאפ זיא עניווװָאקוב
 ןבילבעג ןענייז ייז ואוו ,עינעמור ךרוד ןיוו ןייק קעװַא ןענייז סנַאמסיק

 רעשיטסילַאיצָאס רעשינעמור רעד טימ טקַאטנָאק ןיא ןענַאטשעג ןוא ןקעטש
 ןעוו ,1916 טסוגױא 27 םעד ןיב רָאי 2 ןטלַאהעגנָא טָאה סָאד .ײטרַאּפ

 גָאט ןבלעז ןיא .,ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד גירק טרעלקרעד טָאה עינעמור
 ,סנַאמסיק יד ךיוא ייז ןשיווצ ,רעוט עשיטסילַאיצָאס ליפ טריטסערַא ןעמ טָאה

 5 טשערַאקוב ייב טשערַאקַאװ הסיפת רעד ןיא ןסעזעגּפָא זיא האל
 ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד יד יו םעד ךָאנ ןרָאװעג יז זיא טיײרפַאב .םישדח

 ןייק ןרָאװעג טריפעגקעװַא זיא ןַאמסיק ףסוי) .טָאטש-טּפױה עשינעמור יד
 ,(1918 גנילירפ ןיא טשרע ןרָאװעג טיײופַאב זיא ןוא עיװַאדלָאמ

 טייצ רעד ןיא וויטקַא רעייז ןעוועג האל זיא ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ

 ,ןיוו ןיא דָאירעּפ ןקידרעטעּפש ןיא ןוא עיצולָאװער רעשיכיירטסע רעד ןופ

 -טג המחלמ רעד רַאפ ךָאנ זיא סָאװ ,דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא עניילק יד

 ןבָאה עכלעוו ,ןטסידנוב רעניווָאקוב ןוא רענַאיצילַאג ןופ ןרָאװעג ןפַאש

 יד .ןסקַאװעגסױא לענש רעייז געט ענעי ןיא זיא ,ןיוו ןיא טצעזַאב ךיז

 ךעלגעט-גָאט ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ ןענייז ןיוו ןופ ןסַאמ ערענָאיצולָאװער
 ןפיוא) ײמרַא:םורד רעשיכיירטסע רעד ןופ ןטַאדלָאס תונחמ עסיורג ךרוד

 ןפָאלעג טנָארּפ ןופ ךורבנעמַאװצ ןכָאנ ןענייז סָאװ ,(טנָארפ ןשינעילַאטיא

 ךיוא .ןיוו רעביא טריפעג טָאה רעדנעלמייה ערעייז וצ געוו רעד ןוא םייהַא
 -םורד רעד ןיא ןטַאדלָאס ,עניווָאקוב ןוא עיצילַאג ןופ ןדיי רעטנזיוט ליפ
 ליפ ייז ןשיוװצ ןעוועג .ןיוו ןייק ןעמָארטשנײרַא ןביוהעגנָא ןבָאה ,ײמרַא
 -ונעגפיוא טָאה דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא יד .רעטעברַא עשידיי עטריזינַאגרָא
 טריפעג טָאה עיצַאזינַאגרָא יד .סמערָא ענעפָא טימ ןענַארעטעװ יד ןעמ

 ןופ סעיצקַא עלַא ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה יז ,טייקיטעט עקידוועריר ַא
 ןיא ייס םיטש ריא ןרעה טזָאלעג ןוא טפַאשרעטעברַא רעשיכיירטסע רעד
 ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ןיא ייס ,ןיוו טָאטש רעד ןופ טַאר-רעטעברַא

 :-רעטעברַא ןשילױוּפ ןיא ןָאטעג יז טָאה טעברַא ערעדנוזַאב ץנַאג ַא
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 -עג טעדנירגעג זיא סָאװ ,טפַאשרעּפרעק ַא ןעוועג זיא סָאד .ןיוו ןופ טַאר
 ןיו ןיא .דנתב ןופ ףליה רעד טימ ןוא וויטַאיציניא רעד טיול ןרָאװ

 ןטסילַאיצַאס עשיליוּפ ןופ עיצַאזינַאגרָא ןַא ךיוא טריטסיזקע טלָאמעד טָאה

 ןבָאה דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשיליוּפ רעד ןשיווצ

 -ַאיציניא רעד טיול ייז ןבָאה .ןעגנואיצַאב עשירבח עטנָאנ טלעטשעגנייא ךיז

 ץנַאטנעזערּפער ַא יװ ,טַאר:רעטעברַא ןשיליופ ַא ןפַאשעג דנוב ןופ וויט

 יד ןקידייטרַאפ וצ ,רעטעברַא עשידיי ןוא עשיליוּפ רענַאיצילַאג יד ןופ
 ייינ יד רַאפ ןוא ןטמַא-הכולמ עשיכיירטסע יד רַאפ ןסערעטניא עמַאזניימעג
 עדַאסַאבמַא) קילבוּפער רעשיליוּפ רעד ןופ ןטמַא עשידנעלסיוא עטרילבַאטע

 -ערּפער ןעוועג דנוב רעד זיא טַאר-רעטעברַא ןשיליוּפ ןיא ,(טַאלוסנָאק ןוא
 -עציוו יד ןעוועג זיא האל ןוא רעדילגטימ לָאצ רערעסערג ַא ךרוד טריטנעז

 -ַאב ךיז סנַאמסיק יד ןבָאװ 1920 רעמוז .טַאר-רעטעברַא ןופ ןיועציזרָאפ
 .עינעמור וצ טרעהעג ןיוש טָאה סָאװ ,(עניווָאקוב) ץיווָאנרעשט ןיא טצעז

 ןופ רעטעברַא עשידיי רַאפ טקנוּפ-גנואיצוצ ַא ןרָאװעג זיא ץיווָאנרעשט
 טָאה ךנוב ןרַאפ .שָארָאמרַאמ ןוא עיבַארַאסעב ןופ טרפב ,ןטנגעג ערעדנַא

 דלַאב ןענייז סנַאמסיק יד .טייקיטעט ןופ דלעפ רעטיירב ַא ןפַאשעג ךיז

 ןשיוװצ ןקריוו ןביוהעגנָא טייקנבעגעגרעביא טימ טָאה האל .,וװיטקַא ןרָאװעג
 קיטייצכײלג .עירטסודניא-ליטסקעט רעד ןיא ןעיורפ לָאצ רעסיורג רעד

 ,גנוגעוַאב רעד ןופ ןגייווצ עלַא ןיא וװיטקַא ןעוועג יז זיא
 רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ עסיורג יד ףיוא

 ןוא שידיי ןיא) סנירענדער עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ ענייא ןעוועג האל זיא ײטרַאּפ

 -םוי ףיוא ןירענדער ַא יו ןרָאװעג ןטעברַאפ ךיוא לָאמטּפָא זיא יז .(שטייד
 ןופ ןלייט טרעדנַא ןיא סעיצַאזינַאגרָא .ד.ס ןופ סעיצַאטסעפינַאמ עקידבוט

 ,דנַאל

 ייב גיז ןסיורג ַא טַאהעג ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןבָאה 1922 רָאי ןיא

 ךיוא טלָאמעד ץיוװָאנרעשט ןיא זיא האל .גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעד וצ ןלַאװ יד
 טָאה יז .גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעד ןופ טַאר ןיא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא

 טכַאמעג ןוא גנוגרָאזרַאֿפ רעלַאיצָאס ןופ טַארעפער םעד ןעמונעגרעביא
 םענרעדָאמ ַא ןלעטשוצקעװַא ,ןעמרָאפער ןריפוצנייא ןעגנואימַאב עסיורג
 -ָארטנַאליפ ןרענַאיצקַאער םעד ןופ טרָא ןפיוא טעברַא רעלַאיצָאס ןופ םעטסיס

 רעד ןיא טשרעהעג טלָאמעד זיב טָאה סָאװ ,םעטסיס ןטריּפמורָאק ןוא ןשיּפ
 ,גנוטלַאװרַאפ-טָאטש

 זיא ץיוװָאנרעשט ןיא .ןבירשעג ליפ ךיוא טייצ רעד טָא ןיא טָאה האל
 -יצ עכעלגעט עשטייד ַא ןעגנַאגעגסױרַא ךיוא דנוב ןופ ןַאגרָא םעד ץוח
 ןיא ןּפורג עלַאנָאיצַאנ עלַא ןופ ןַאגרָא רעלַארטנעצ רעד יוװ ,סטרעוורָאפ גנוט

 זיא גנוטייצ-גָאט עשיטסילַאיצָאס עשטייד עטייוצ ַא ,ײטרַאּפ .ד .ס רעד

 .עסערפ רעד טָא ןיא ןבירשעג טָאה האל .,ראוושעמעט ןיא ןעגנַאגעגסױרַא
 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ סעבַאגסױא עלַא ןיא טקילײטַאב ךיִז טָאה יז

 ,(שינעמור ףיוא) טשערַאקוב ןיא ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז סָאװ ,גנוגעווַאב-ןעיורפ
 רעשיכיירטסע רעד ןופ ןַאגרָא םעד ןופ ןירעטעברַאטימ ַא ןרָאװעג זיא יז
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 -עגסױרַא זיא סָאװ ,ענעדירפוצנוא יד גנוגעוװַאב-ןעיורפ רעשיטסילַאיצָאס

 -ָאיצַאנרעטניא םנופ ןרָאװעג ןטעברַאפ יז זיא לָאמטּפָא ןוא ןיוו ןיא ןעגנַאג

 ערעייז וצ ןעלקיטרַא ןרעייטשוצייב טעטימָאק-ןעיורפ ןשיטסילַאיצָאס ןלַאנ
 -ָאקילַארטנעצ ןיא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא יז ,סעבַאגסױא עקידבוט-םוי
 -נָאק רעד ןיא .עינעמור ןיא ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעד ןופ טעטימ
 ךיירקנַארפ ןיא עיצַאזינַאגרָא-ןעיורפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ ץנערעפ

 רעשינעמור רעד ןופ ןיטַאגעלעד ַא יו טקילײטַאב ךיז יז טָאה 1920 רָאי ןיא
 טָאה סנַאמסיק יד ןופ טייקיטעט עשיטסילַאיצָאס יד .עיצַאזינַאגרָא-ןעיורפ
 -יירד יד ןיא ןטסערַא ןוא סעיזיווער --- ייז יבגל סעיסערּפער ןעוועג םרוג
 ךיז רעמ ןוא רעמ ץלַא ןבָאה ןעגנוריגער עשינעמור יד ןעוו ,ןרָאי רעקיס

 ,םזיטימעסיטנַא ןוא םזישַאפ ןופ געוו ןפיוא טזָאלעגקעװַא

 רעטייוצ רעד ברע ןבָאה רעטכָאט ןוא ןַאמ ריא טימ ןַאמסיק האל
 רדסכ ןעוועג האל זיא ָאד ךיוא .עקירעמַא ןיא טצעזַאב ךיז המחלמ-טלעוו

 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא ןוא רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעגיה רעד ןיא !ויטקַא
 ןדנוברַאפ ןעוועג ץרַאה ןוא ןעקנַאדעג עריא ןענייז געט עריא ןופ ףוס ןזיב
 -סילַאיצָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןופ ןעיידיא ןוא ןעגנובערטש יד טימ
 ,גנוגעוװַאב רעשיט

 ,ןק 2

0 

 רעטנרעלעגכָאה ךענעה

 -ןליוּפ ,עינרעבוג רענילָאװ ,ץינעמערק ןיא 1892 ינוי ןט10 םעד ןריובעג

 .קרָאי-וינ ןיא 1960 ילוי ןט12 םעד ןברָאטשעג -- דנַאלסור

 ןעוועג זיא ,דיסח רעסייה ַא ,רעטָאפ רעד .האל לחר ןוא בייל ןופ ןוז

 -עג טָאה ךענעה .להומ ןוא טחוש
 זיב תובישי ןוא םירדח ןיא טנרעל

 -טימ ַא םעד ךָאנ ןרָאװעג ,רָאי 7

 ןוא ײטרַאּפ-סקלָאפ רעד ןופ דילג

 המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןופ

 רעד תעב .דנב םוצ טרעהעג

 "עג רע זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע
 סָאװ ,ָאּפָאקעי ןיא קיטעט  ןרָאװ

 ןפלעה וצ עכַאגפיוא יד טַאהעג טָאה

 -מורַא זיא רע .עזָאלמייה עשידיי יד

 ןופ טנָאנ ךעלטעטש יד ןיא ןרָאפעג

 -טנָארפ רעשיכיירטסע-שיסור רעד

 -גיק ןריזינַאגרָא ןפלָאהעג ןוא עיניל

 רעדניק רַאפ ןלוש ןוא רענטרעג-רעד

 ,יקסנַא .ש ןופ עיצידעּפסקע רעד טימ טעברַאעגטימ .עזָאלמיײה עשידיי ןופ
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 "סקלָאפ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא ןעלמַאז םייב ןיוװָאדוי .י ןוא ףָאהלעסיק .ב

 .גרוברעטעּפ ןיא טוטיטסניא ןשיפַארגָאנטע ןשידיי ןרַאפ ןלַאירעטַאמ

 -עגקירוצ ךענעה ןזיא 1917 ןיא עיצולָאװער רעד ןופ בייהנָא םעד ךָאנ

 -ידיי רעד ןיא רערעל סלַא קיטעט ןעוועג זיא רע ואוו ,ץינעמערק ןייק ןעמוק

 רעצינעמערק רעד ןופ גנוריפנָא רעד ןיא ןעוועג ךיוא זיא ןוא לוש רעש

 ,הליהק

 ,ץענערג רעשינעמור"שיסור רעד וצ ןרָאפעגסױרַא ךענעה זיא 1920 ןיא
 טלָאװעג ןֿבָאה סָאװ ,תוחּפשמ עשידיי ךס ַא טלמַאזרַאפ ןעוועג ןענייז'ס ואוו

 טקיטפעשַאב ןעוועג זיא רע .ףליה ףיוא טרַאװעג ןוא םיל-רבעמ ןרירגימע
 ,טעברַא-ףליה רעד ייב

 יד ןיא ןלַאירעטַאמ:םָארגָאּפ טלמַאזעג ךענעה טָאה 1921-- 1920 ןיא

 -עג רע טָאה 1922 --- 1921 ןיא .עיבַארַאסעּב ןוא עילָאדָאּפ ןופ ךעלטעטש

 -עג טדיזינַאגרָא זיא סָאװ ,עשרַאװ ןיא םייח-רעדניק-טיזנַארט ַא ןיא טעברַא
 רעייז ףיוא ,עניַארקוא ןופ עטריאוקַאװע ,םימותי רַאפ טניַאסשזד ןופ ןרָאװ

 .עקירעמַא ןייק געוו

 ואוו ,ןילרעב ןיא טצעזַאב ךיז רעטנרעלעגכָאה ךענעה טָאה 1922 ףוס

 -םעשַאב ןעוועג רע ןזיא טרָאד .רָאי קילטנעצ ַא רעביא ןבילברַאפ זיא רע
 ןעועג .(עזָא) ןדיי ייב טנוזעג סָאד ןטיהוצּפָא טפַאשלעזעג רעד ןיא טקיט
 -שידיי ןקיטרָאד ןיא ללכב ןוא עּפורג רעשידנוב רענילרעב רעד ןיא וויטקַא

 עשידיי יד ןטיירגוצ םייב וויטקַא ןעוועג 1928 ןיא .,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג

 "שטייד) ןלעק ןיא עסערפ רעד ןופ גנולעטשסיוא-טלעוו רעד ףיוא גנולײטּפָא
 -טימ וויטקַא ,הנכס רעסיורג רעד ףיוא טקוקעג טשינ ,רֶע טָאה 1923 ,(דנַאל

 ,דנוב ןופ וויכרַא ןסיורג םעד ןעװעטַארסױרַא ןופ טעברַא רעד ןיא ןפלָאהעג
 "ייד רעד ןופ ןינב-יײטרַאּפ רענילרעב ןיא ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ

 ףליה רעד קנַאדַא זיא וויכרַא רעד .ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשט
 ,זירַאּפ ןייק ןרָאװעג טריפעגרעבירַא גנוריגער רעשיזיוצנַארּפ רעד ןופ

 ןיא טבעלעג רעטנרעלעגכָאה ךענעה טָאה 1940 -- 1922 ןרָאי יד ןיא
 ךענעה זיא ,זירַאּפ ןעמונרַאפ ןבָאה תולייח עשטייד-יצַאנ יד ןעוו .ךיירקנַארפ
 -וקעג ןוז ןוא יורפ רעד טימ 1940 ףוס זיא ןוא ךיירקנַארפ-םורד ןייק קעווַא
 ,קרָאיײוװינ ןייק ןעמ

 -ירעמַא ןיא ךיוא זיא ,ךיירקנַארפ ,דנַאלשטיײיד ,ןליוּפ ,דנַאלסור ןיא יו

 ףיוא ןרָאװעג טצריקרַאפ ןעמָאנ ןייז זיא ָאד) רעטנרעלעגכָאה ךענעה עק
 עשידיי יד טימ ,גנוגעווַאב רעשידנוב רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג (טנרעלעג
 סרעדנוזַאב ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס-שידיי ןוא סעיצוטיטסניא-רוטלוק

 ַא ןעוועג רע זיא ןרָאי ייר ַא .גניר-רעטעברַא ןיא ןעוועג ָאד רע זיא וויטקַא

 טָאה טייצ וצ טייצ ןופ .קרָאי-וינ ןיא טעטימָאק ןשיטָאטש ןופ דילגטימ
 רע טָאה ןטעברַא יײר ַא .עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןעלקיטרַא טקורדעג רע
 ןוא טנעיילעג דימת טָאה רע .,ךוב-רוכזי רעצינעמערק ןיא טקורדעגּפָא ךיוא
 "יב עלופטרעוו ןוא ןטנעמוקָאד טלמַאזעג ךיוא ןוא ,ןלַאירעטַאמ טשרָאפעג

 ,רעכ
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 ; שַאלרַאכ .י ןבירשעג םיא ןגעוו טָאה טיוט ןייז ךָאנ

 ןוא עכעלטפַאשלעזעג ןייז ןָאטעג לָאמ עלַא טָאה רעטנרעלעגכָאה ךענעה;

 ןייק רַאפ קידנטערטּפֶא טינ ןוא תומילשב ,ליטש רעד ןיא טעברַא עשיטילָאּפ

 עלענָאיציזָאּפָא ןַא ,טגנַאלרַאפ םיא ןופ סע טָאה עיצַאוטיס יד ןעוו ,רַאפעג

 -ַאנ ,רע זיא ,רעקינילדָארג ַא ,שטנעמ-סט'יהרעדנימ רעקידנעטש ַא ,רוטַאנ
 רערעוװוש' ַא ,רעוט עקימורַא יד טימ טקילפנָאק ןיא ןעמוקעג טּפָא ,ךעלריט
 סָאד זַא ,טסואוועג ןבָאה עלַא רעבָא .טדערעג םיא ןגעוו ןעמ טָאה ישטנעמ

 םוצ גנובערטש ןייז ןופ רָאנ ,עיציבמַא רעכעלנעזרעּפ ןופ טינ ןעמוקעג זיא
 -עג טפָא עקַאט ךיז טָאה רעטנרעלעגכָאה ךענעה, ...?תמא ןייז וצ ,תמא
 ךס ַא טגָאמרַאפ רע טָאה קיטייצכילג רעבָא ,עקימורַא יד טימ טרעּפמַא

 ?ןבעל ןוא בייל טימ שממ יירטעג ןעוועג זיא רע ןעמעוו וצ ,טניירפ עטנָאנ
 -עטניּפ עצרַאװש' עטלַא יד ןיא לָאמַא ןקוקוצנײרַא טַאהעג ביל טָאה רע; ...
 -גוב רעטװאורּפעגסיױא ןַא ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו ,רעטעּפש וליפַא 'ךעל

 -עג .וימי לכ רענעײל ןוא רענרעל ַא ןעוועג זיא רע .סרוקיּפַא ןוא טסיד
 י"ןעגנוטייצ ,ןלַאנרושז ,רעכיב ןעגנולש

 .ןוז ַא ןוא הנח יורפ ןייז טמותירַאפ טָאה רע
 רעב גנירירעטעברַא .קרָאיװיג ,1960 טסוגיוא-לוי ,טײצ רעזנוא :ש--כ י ; .ב

 .1965 סצריײא סָאנעוב ,(ךוב רוכוי) ץינעמערק .1962 קרָאייג ,רעוט ןוא

 יה .0 2

 בוַאל עזיל ןוא והילא

 ,עינרעבוג רעשילַאק ,ָאװָארוגַאז ןיא 1886 רעבָאטקָא ןט1 םעד ןריובעג

 וצ ךיז רע טָאה ,תובישי ןיא טנרעלעג .החּפשמ רעשידיסח:םורפ ַא ןיא

 .ןילרעב ןייק ןעמוקעג ןוא לטעטש םעניילק ןופ ןסיועגסױרַא רָאי קיצנַאװצ

 םוא קירוצ ךיז רע טרעק ,ץייווש ןוא עקירעמַא ןיא ןעגנורעדנַאװ עצרוק ךָאנ

 ,ןילרעב ןייק
 ןוא גנוגעװַאב רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןיא ןָא ךיז טסילש רע

 רעטשרע רעד טמוק סע .טייקנבעגעגרעביא רעלופ טימ קיטעט ָאד טרעוו

 ןפמעקַאב עכלעוו ,.ד .ס ןּפורג ענעי טימ ךיז טדניברַאפ בוַאל ,גירק-טלעוו

 יטנַא רעלַאגעלמוא רעד ןיא קיטעט זיא רע ,"ןדירפגרוב, ןופ קיטילָאּפ יד

 "קע ןוא טייהיירפ ןייז טימ ךעלגעט-גָאט טריקיזיר רע .גנוגעווַאב-המחלמ

 -לַאיצָאס רעקיגנעהּפָאמוא רעד ןיא ןָא ךיז רע טסילש רעטעּפש ,ץנעטסיז
 ַאזָאר ןופ עּפורג רעד טימ רע טעברַא קיטייצכיילג .ייטרַאּפ רעשיטַארקַאמעד
 ןופ רעטעברַאטימ רעטנָאנ ַא טרעוו רע ,טכענקביל לרַאק ןוא גרובמעסקול

 רעד ןופ רעריפ ַא ןוא .ד .ס רעשיליוּפ רעד ןופ רעריפ ַא ,סעכיגָאי ָאעל

 -עברַא עשידיי יד .דנַאלשטייד ןיא גנוגעװַאב-המחלמ-יטנַא רעלַאגעלמוא

 ,ןטיבעג עטריּפוקָא יד ןופ ןעמוקעג ןלָאצ ערעסערג ןיא ןענייז סָאװ ,רעט
 ןענייז ןטסידנוב יד ואוו .ןייארַאפ-ץרפ ןיא טריּפורג ךיז ןילרעב ןיא ןבָאה
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 עזיל והילא

 -ץרפ ןופ רעציזרָאפ סלַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא בוַאל .קיטעט ןעוועג

 .ןייארַאפ

 בוַאל ,עמרוט טימ טלָאצַאב רע טָאה טייקיטעט המחלמ-יטנַא ןייז רַאפ

 -יל רעלַאגעלמוא רעד ןופ גנוטיײרּפשרַאפ יד ןוא יירעקורד יד טריזינַאגרָא

 ערעדנַא טימ ןעמַאזצ ,טריטסערַא רע טרעוו 1918 ץרעמ ןיא .,רוטַארעט

 רעבָא ,טַארַאפ-הכולמ ןופ גנוקידלושַאב רעד טימ סעצָארּפ ַא םיא טרַאװרעד

 עיצולָאװער רעד ןופ טייצ רעד ןיא .םיא טײרּפַאב עיצולָאװער-רעבמעווָאנ יד

 ןופ געט עטשרע יד ןיא .טייקיטעט עסיורג ַא רעדיוו בוַאל טלקיװטנַא

 ,םוידיזערּפ-יײצילָאּפ רענילרעב ןיא רַאסימָאק ןעוועג רע זיא עיצולָאוװער רעד

 יָאס םעיינ ַא בוַאל ךיז טעמדיװ ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ ביײהנָא ןיא

 ךשמב טריטסיזקע רעכלעוו ,גָאלרַאפ-רעכיב ַא טפַאש רע : טיבעג ןשיטסילַאיצ

 עזעבוַאל .ע רעד ןיא .טעטירַאלוּפָאּפ עסיורג ַא טניוועג ןוא ןרָאי ערעגנעל ןופ

 יד ןופ קרעװ עקיטכיוו ךס ַא ןעניישרעד ןילרעב ןיא גנולדנַאהכובסגַאלרעפ
 ?עשיסרוקיּפַא; ןופ רעקידיירּפ יד ןופ ךיוא יו רעקיסַאלק עשיטסילַאיצָאס

 סָאװ ,(.דנַא ןוא ַאװָאנַאבַאלַאב ַאקילעשזדנַא ,יוועל לוָאּפ) ןעגנוזָאל ןוא ןעיידיא

 רעשיטסינומָאק רעד רַאפ יװ ,,ד ,ס רעד רַאפ רַאבמעננָא ןעוועג טינ ןענייז

 ,ײטרַאּפ

 .עיגלעב ןיא ךיז טצעזַאב ןוא דנַאלשטייד בוַאל טזָאלרַאפ 1926 ןיא
 ןעו .ןסירעגרעביא טינ טרעוװ ןטסילַאיצָאס עשטייד יד טימ טקַאטנָאק ןייז

 -נוא רעד ןופ תושר ןיא בוַאל ךיז טלעטש ,טכַאמ רעד וצ טמוק רעלטיה
 -טנַא ןיא יירעקורד רעניילק ןייז ןיא .דנַאלשטיײיד ןיא גנוגעװַאב רעשידרערעט
 "עג ןרעוװ סָאװ ,ןפורפיוא ןוא ןטפיושטייצ ,ןרושָארב ןסַאמ רע טקורד ןּפרעוװו
 רעטנעצי-ספליה רעמערַאװ ַא ךיוא זיא זיוה סבוַאל ,דנַאלשטייד ןייק טלגומש

 ,דנַאלשטיײד ןופ ןפיױלטנָא טזומעג ןבָאה סָאװ ,םירבח עקילָאצ-ליפ יד רַאפ
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 זיא עיגלעב ןעוו .טייקיטעט סבוַאל ןגעוו טסואוועג טוג טָאה ַאּפַאטשעג יד

 ייז ןוא סיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג טריּפוקָא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעשב
 ,גנוניואוו סבוַאל וצ טזָאלעג ךיילג ךיז ייז ןבָאה ,ןּפרעװטנַא ןיא ןיירַא ןענייז
 ,םיא ןופ ןעמענ וצ המקנ ידכ

 ָאד .קרָאי-וינ ןיא ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא עילימַאפ ןייז טימ בוַאל

 -טימ ַא טרעוו רע ,גנוגעוװַאב ,צָאס רעשידיי רעד ןיא ןיײרַא בוַאל ךיז טפרַאוװ

 ךיוא .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ ןוא דנַאברַאפ .צָאס ןשידיי ןופ דילג
 -עט רעשידנוב רעד וצ טנָאנ ןענַאטשעג בוַאל 'ח זיא עּפָאריײא ןיא רעירפ
 -יל רעשידנוב ןופ טרָאּפסנַארט ןלַאגעלמוא םייב ןפלָאהעג טָאה רע .,טייקיט

 רעד רעביא םירבח ןעלגומש םייב ןוא דנַאלסור ןייק דנַאלסיױא ןופ רוטַארעט

 ןילרעב ןיא בוטש ןיא סבוַאל יד ייב זיא ליײטנָא סמעדעמ .לוו טימ .ץענערג

 רָאי 10 טימ ןוא ,דנוב ןופ ייליבוי רעקירָאי-20 רעד ןרָאװשג טרעייפעג
 ,דנוב ןופ ייליבוי רעקירָאי-20 רעד -- ןּפרעװטנַא ןיא רעטעּפש

 ןעועג קידנעטש זיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד וצ סערעטניא סבוַאל

 -סױרַא לעגיט .י טימ ןעמַאזוצ עיגלעב ןיא רע טָאה 1929 ןוא 1928 ןיא .סיורג

 רעשידיי רעד ןיא טַאהעג טָאה סָאװ ,טפירשנכָאװ ַא ,גנוטייצ עזעידיי יד ןבעגעג
 ,טעברַא רעשידנוב רעד ץלַא טימ רע טפלעה קרָאי-וינ ןיא ,ןעזנָא טפַאשלעזעג

 עלעירעטַאמ ענעדײשַאב ענייז טימ ןײלַא ןוא ,גַאלרַאפ ןשידיי ןייז טפַאש רע

 ,קרעוו עקיטכיוו ןוא ערעסערג לָאצ ַא סױרַא רע טיג ןעלטימ

 ןיא 1949 רעבָאטקָא ןט4 םעד קַאטַא -ץרַאה ַא ךָאנ ןברָאטשעג זיא רע
 ,קרָאידוינ

 ןַאדזַאק .ש .ח
* 
 א א

 ןט1 םעד .עזיל לחר יורפ ןייז ןעמוקעגמוא זיא ןפוא ןשיגַארט ַא ףיוא

 ןַא ןופ ןרָאװעג ןרָאפעגרעביא ןַאמ ריא ןופ רבק םייב יז זיא 1959 רעבמעווָאנ

 ,רָאי 60 ןעוועג טלַא זיא יז ,טרָא ןפיוא טיוט ןבילבעג זיא ןוא ָאטיױא

 רעבמעווָאנ ןיא ,ןילרעב ןיא טייקיטעט עשידנוב ריא ןביוהעגנָא טָאה יז

 רעד ןופ טעטימָאק ןיא ןײרַא יז זיא ,עיצולָאװער רעד ךָאנ דלַאב ,8

 יז זיא קרָאי-וינ ןיא רעטעּפש ךיוא .ןילרעב ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב

 ,דנוב ןופ דילגטימ רעוויטקַא ןַא ןעוועג

 א

 ,ןילרעב ןיא טבעלעג גירק-טלעוו ןטשרע םעד תעב טָאה בוַאל עזיל לחר
 טקילײטַאב ןעוועג טלָאמעד יז זיא ,ןירעפמעק עשיטסילַאיצָאס עכעלטנגוי ַא יו

 טגעלפ יז ןוא "דנוב-סיקַאטרַאּפס; םנופ ןעגנוטערטסױרַא המחלמ-יטנַא יד ןיא

 עכלעוו ןיא ,תוסיפת יד ןיא רעטעלב-גולפ ןוא ןרושָארב עלַאגעלמוא ןעלגומש

 ןשיווצ ,רעגנעהנָא עריא ןוא גרובמעסקול ַאזָאר טרַאּפשרַאפ ןעוועג ןענייז סע

 -ַאב ןעוועג ןענייז סעבַאנטיױא עלַאגעלמוא יד .בוַאל ַאיליא ,ןַאמ ריא ךיוא יז

 ןקַאבעג ןײלַא טָאה בוַאל עזיל סָאו ,סנכוק עלעיצעּפס ןיא ןטלַאה

216 



 -עג ןיא ןוא םינינע עקיטסייג טימ טריסערעטניא ךיז טָאה בוַאל עזיל

 ןופ ץענ ןיא ןלַאפעגנײרַא טשינ יז זיא ךָאד .קיטילָאּפ ןיא ןָאטעגנײרַא ןעוו

 טָאה יז .ףוג ןוא טסייג ןופ גנודיישעצ יד :תוסרוקיּפַא רעטלַא רעייז ַא

 עלַאיוװירט ַא ןייז טשינ זומ ןכוק ןטוג ַא ןקַאב רעדָא טוג ןכָאק זַא ,טסואוועג

 רעסיוועג ַא ןעװעג ערעדנַא רַאפ ןכוק ַא ןקַאב סָאד זיא ריא רַאפ ;טעברַא
 ,ערעדנַא וצ עביל ןופ ,גנואיצַאב ןופ קורדסיוא

 ךיז ןעמדיוו קיניױו רעייז .ןילַא ךיז רַאֿפ זיולב ןבעל ןשטנעמ ךס ַא
 ייב טבילַאב ןרעוו ןענעק רעקינייו ךָאנ רשפא .ערעדנַא רַאפ ןצנַאג ןיא

 "עג סע טָאה בוַאל עזיל ,ןילַא ךיז ייברעד ןבעגפיוא טשינ ןוא ,ערעדנַא

 ןוא ןבעל סָאד טַאהעג ביל טָאה יז ,שיטעקסַא ןעוועג טשינ זיא יז .טנָאק
 ןבעל ןופ ןטייקסטוג יד ןסינעג טנָאקעג טָאה יז רֹעבָא ,ןסָאנעג םיא ןופ טָאה
 עזיל ןופ גנורעדליש עקיטכיר ַא זיא סָאד ביוא ,ערעדנַא טימ ייז ןלייט ךרוד

 עיצַאזיטערקנָאק עסיוועג ַא -- ךיא ןיימ ױזַא --- ךיוא סָאד זיא ,ןָאזרעּפ סבוַאל

 ."שטנעמ רעשיטסילַאיצַאס; ףירגַאב ןטימ ןעניימ רימ סָאװ ,םעד ןופ

 ,ןדניוושרַאפ םייב ,רעדייל ,טציא טלַאה ןימ רעכעלשטנעמ רעקיזָאד רעד
 ,יורפ עשיטסילַאיצָאס עטוג ַא -- בוַאל עזיל

 רעזַאק םיאול

0 

 יקסנַאריװש עילע

 -- ןעמענ יד רעטנוא טנַאקַאב ןעוועג גנוגעוַאב רעשידנוב רעד ןיא

 ,קסניווד ןיא -- דנוב ןיא וויטקַא ןעוועג .רעסָאלש עילע ןוא רעקסניווד עילע

 ןייז זיב ןרָאי עטסגניי יד ןופ עטסיירטעג יד ןופ רענייא .זירַאּפ ,עשרַאוװ

 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב טיוט ןשיגַארט

 רעד רַאפ ךָאנ ,טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ ןרָאא עטשרע יד ןיא ןיוש

 -עשרַאװ רעד ןיא רעוט רעכעלטרָאװטנַארַאפ ַא ןעוועג ,1905 ןופ עיצולָאװער

 ןופ גָאטרָאי םוצ ,רע טָאה 1903 רַאונַאי ןיא .דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעו

 -וצ ,טַאירַאטעלַארּפ ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצַאס רעד ןופ רעריפ 4 ןעגנעהפיוא

 -גנוב ןופ עיצַארטסנַאמעד ַא טימ טריפעגנָא ןַאמרעב עקשטעבייל טימ ןעמַאז

 -עג ןרָאי ענעי ןיא .עשרַאװ ןיא רעטַאעט-ערעּפָא ןיא םזירַאצ ןגעק ןטסיד

 -ייֵל טלייצרעד ןרָאי ןופ ףיול ןיא תונורכז ענייז ןיא) רעוט רעקיטכיוו ַא ןעוו

 רעד וצ ןעגנוטיירגוצ יד ייב לָאר סרעסָאלש עילע ןגעוו ןַאמרעב עקשטעב

 ,(עשרַאוו ןיא סַאג עקסווָאקלַאשרַאמ ףיוא 1903 ןיא עיצַארטסנָאמעד-יַאמ רעט1

 טגנערברַאפ טָאה רע ואוו ,זירַאּפ ןייק טרירגימע רע טָאה עשרַאװ ןופ

 םוצ סערעטניא ןייז זיא ןטרָאד ךיוא .ןבעל ןייז ןופ רָאי קילטנעצ ריפ בורק

 טייצ עצנאג יד .געט ענייז ןופ ףוס ןזינ ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא טשינ דנוב

 -ימיא-רעטעברא עשידיי יד ןשיװצ וויטקַא ךעלטפַאשלעזעג ןעוועג רע זיא

 ןעוועג טשינ זיא'ס .סעיצוטיטסניא עשידנוב יד ןעיוב ןפלָאהעג ןוא ןטנַארג
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 ןשיווצ ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ -- דנוב ןרַאפ עיצקַא םוש ןייק
 ןגיוצעג זירַאּפ ןיא טָאה סָאװ ,רעסָאלש עילע זַא -- תומחלמ-טלעוו עדייב

 ןרַאפ .ויטקַא ןייז טשינ ריא ןיא לָאז ,גרַאװרעטופ טימ לדנַאה ןופ הנויח
 -עגסיוא רימ זיא 1928 רָאי ןיא .ףור ןדעי ףיֹוא טיירג ןעוועג רע זיא דנוב

 םגה .זירַאּפ ןיא ןטסידנוב ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא ןדייר ןרעה םיא ןעמוק
 -עג ןערב ןשידיסח ןוא ןכעלטנגוי טימ רע טָאה ,ןַאמרעגניי ןייק טשינ ןיוש

 רעד רַאפ טייצ רעמ טשינ ןעמדיוו ייז סָאװרַאפ םירבח ערעגניי יד טרסומ

 ,טעברַא רעשידנוב
 רעשידנוב רעסיורג רעד ןופ רעיובטימ רעוויטקַא ןַא ןעוועג זיא רע

 -רעטעברַא ןופ ןוא עמיטש רעזנוא גנוטייצ רעד ןופ ,זירַאּפ ןיא קעטָאילביב
 -ַאב רעשידנוב רעד ןיא טקריוװעגטימ םינפוא ערעדנַא ףיוא ךיוא ןוא גניר

 ,גנוגעוו
 ,סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טגנערבעגמוא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב
 :יקסרוק ץנַארפ ,1945 קרָאיװינ ,ןרָאי ןופ ףױל ןיא :ןאמרעב עקשטעבייל : .ב

 -- עשרַאװ) קסירב לארשי ןופ עיצאמרָאפניא .,1952 קרָאי-וינ ,ןטפירש עטלמַאזעג

 ,(קרָאיינ --- זירַאפ

 .ה .ש י
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 קאילוה ןתנ

 ָאיר ןיא ןברָאטשעג -- ןלױּפ-שיסור ,קסניק ןיא 1891 רָאי ןיא ןריובעג
 ,1954 לירּפַא ןט6 םעד ,ליזַארב ,ָארײנַאשז עד

 -רעדניק ענייז טכַאמעגכרוד טָאה ,ןרעטלע עשיטַאבעלַאב ןופ ןוז ַא ,ןתנ
 -- טנרעלעג טָאה רע ואוו ,קסניק ןיא ןרָאי

 -יטרָא רעד ןיא רעטעּפש ןוא רדח ןיא רעירפ

 טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע .הבישי רעק
 ,ןענרעל ןיא תופירח ןייז

 ןיא ךורברעביא ןַא רָאפ טמוק 1907 ןיא
 יד ןופ העּפשה רעד רעטנוא .ןבעל  ןייז

 קַאילה ןתנ טרעװ ןעגנוגעווַאב ענרעדָאמ
 טימ .קינשזנַאשַאמ ַא ,רעטעברַא-לַאטעמ ַא

 ןיק קעוװַא רע טרָאפ רעטעּפש רָאי ייווצ
 "עמ ןופ קירבַאפ ַא ןיא טעברַא רע .עשרַאו
 רע טרעו עשרַאװ ןיא .רעטכיײל ענעש

 זיא ןתנ .דנוב ןופ דילגטימ רעוויטקַא ןַא
 םעד ןיא רע טגעלפ ,ארוק-לעב ַא ןעוועג

 הרות יד ןענעיילרָאפ לביטש ןשיכָאלעמלַאב
 -ַאלקָארּפ עשידנוב ,עמייהעג יד ךיוא ןוא

 קירוצ קַאילוה טמוק המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ ,סעיצַאמ
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 ,קעטָאילביב ַא טרָאד רע טריזינַאגרָא םירבח ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,קסניק ןייק
 ,טייקיטעט עשידנוב יד ךיז טרירטנעצנָאק סע רעכלעוו ןיא

 ןתנ טרָאפ ,הכולמ עקיגנעהּפָאמוא ןַא ןרָאװעג זיא ןליױּפ ןעוו ,1918 ןיא
 טרעװו רע ,ויטקַא קרַאטש טרָאד טרעוװ ןוא עשרַאװ ןייק קירוצ קַאילוה
 עשידיי יד ןופ ןײארַאפ-לַאטעמ ןופ גנוטלַאורַאפ רעד ןיא טלייוועגסיוא
 עיירפ עצנַאג ןייז .גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא זיא ןוא רעטעברַא
 1921 ןיא ,ןײארַאפ-לַאטעמ םעד ןוא דנוב םעד ןבעגעגקעװַא רע טָאה טייצ
 -יַאמ רעשידנוב רעד ןיא ןרָאװעג טעדנואוורַאפ רעווש קַאילוה ןתנ זיא
 ןעוװעג זיא רע .ןבירטעצ לַאטורב טָאה יײצילָאּפ יד סָאװ עיצַארטסנָאמעד
 ,ןײארַאפ-לַאטעמ םעד ןופ רעגערט-ןענָאפ רעד

 ,םיבורק ענייז טבעלעג ןבָאה'ס ואוו ,ליזַארב ןייק ןתנ טרירגימע 1921 ןיא
 טצעזַאב םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא .עּפיסער ןיא רעירפ ךיז טצעזַאב רע
 טעברַאעג ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב רע טָאה ָאד ,ָארײנַאשז עד ָאיר ןיא ךיז רע
 ,רעטעברַא-לָאטעמ ַא יו

 ןוא רעלדנעה ןופ הביבס ַא ןיא ,ָארײנַאשז עד ָאיר ןופ בושי ןשידיי ןיא
 םענעטלַאהעגסױא ןַא ןופ רעטסומ ַא ןעװעג רֹע זיא ,סעקישטשלעטנעילק
 ןכעלטפַאשלעזעג ןיא שירעפעש ןוא קיטעט ןעוועג זיא רע .רעירַאטעלָארּפ
 םולש ןוא קעטָאילביב-םכילע םולש ,םייה-טנגוי ,בולק-טנגוי ןיא -- ןבעל
 -עג רעשידיי רעד ןופ ןרענָאיּפ יד ןשיװצ טנכערַאפ טרעוו רע .לוש-םכילע
 ,ָארײנַאשז עד ָאיר ןופ בושי ןשידיי ןיא טײקכעלטפַאשלעז

 1929 רָאי ןיא ןתנ טעדנירג ןטסידנוב עכעלטע ךָאנ ןופ ןעמוקנָא ןטימ
 ןיא דנוב ןרַאפ טעברַא-ףליה ַא טריפ עכלעוו ,עפורג-שטױועלַאכימ שינייב ַא
 -ןוב רעד ןופ רעטײרּפשרַאפ רעשיטסַאיזװטנע רעד ךיוא טרעוו רע .ןליוּפ
 ,עשרַאװ ןיא עגיל-רוטלוק רעד ןופ רעכיב עשידיי ןוא גנוטייצ-סקלָאפ רעשיד
 יױװ ,ןלוּפ ןיא ןלוש-ָאשיצ יד רַאפ ןעגנולמַאז שיטַאמעטסיס טריזינַאגרָא רע
 .ָאוויי ןרַאפ ךיוא

 ןפַאש וצ וויטַאיציניא יד טמוק עּפורג-שטיװעלַאכימ שינייב רעד ןופ
 נג ,א קעטָאילביב יד טעדנירגעג טרעוו 1944 רָאי ןיא ןוא ,קעטָאילביב ַא
 עטסוװיטקַא יד ןופ ןוא רַאטערקעס ריא ןעוועג זיא ןתנ ,שיפּפעלק לאכימ ןופ
 ,רעדילגטימ-סגנוטלַאװרַאֿפ

 ןוא גנולצולּפ ןברָאטשעג קַאילוה ןתנ רבח זיא 4 לירּפַא ןט6 םעד
 ,רעמיצ ןשירוחב ןייז ןיא םַאזנייא

 .ח .א
0 

 ןײטשלעקניפ עלעמהרבא

 -ירָא רעד ןשיװצ טבילַאב ןוא טנַאקַאב-טוג -- םָאדַאר ןיא רעשדלעפ ַא
 --- ןפורעג םיא ןעמ טָאה טָאטש ןיא ,ןקַאילָאּפ ןוא ןדיי ,גנורעקלעפַאב רעמ
 ,רעשדלעפ עלעמהרבא
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 עטסיל רעד ףיוא ןרָאװעג טלייוועגסיוא .רעוט רעשידנוב רעוויטקַא ןַא

 רַאפ ענעפָא ןַא ןעוועג זיא םייה ןייז .טַאר-טָאטש רעמָאדַאר ןיא דנוב ןופ

 .עלַאיצָאס רעדָא עשיניצידעמ -- ףליה ןיא טקיטיונעג ךיז טָאה סָאװ ,ןדעי

 טקעטשעג טָאה תולד רעד ואוו ,ךעלסעג עטכשוחרַאפ יד ןיא ןעמוק טגעלפ רע

 טימ טגרָאזַאב ךָאנ ןוא טסיזמוא טלייהעג רע טָאה ליפ .לקניוו ןדעי ןיא

 .תואופר

 רעטייוצ רעד ןופ ןרָאי יד ןיא הלשממ רעשטייד-יצַאנ רעד תעב ךיוא

 ינַאגרָא רעשידנוב רעשידרערעטנוא רעד ןיא וויטקַא ןעוועג המחלמ-טלעוו

 ןיא; :טלייצרעד ,דנוב ןופ .ק .צ ןופ חילש ַא ,יקסנעמעלעצ בקעי .עיצַאז

 וצ ,טעטימָאק ןשידנוב ןופ גנוציז ַא ןעמוקעגרָאפ זיא הריד סנייטשלעקניפ

 -צנעפ עיש .רד ,שטיוװָאנײטש םהרבא םירבח יד ןעמוקעג ןענייז סע ןכלעוו

 -נעגייפ ףלָאװ רעוט רעשידנוב רעטלַא רעד ,דנַארעמיצ לאומש ,יולברעט

 טקידנעעג ךיז טָאה גנוציז יד, ..."רעּפעטשנשַאמַאק םירבח ייווצ ןוא םיוב

 ןענייטשלעקניפ ייב ירפ רעד ןיא זיב ןבילבעגרעביא ןיב ךיא .טכַאניב טעּפש

 -סיוא עשידרערעטנוא יד) "ןעגנוטייצ עטגנערבעג יד ןבעגעגרעביא טרָאד ןוא

 ,(דנוב ןופ סעבַאג

 -טימ ערעדנַא טימ ןעמַאזצ ,רעטעּפש זיא ןייטשלעקניפ עלעמהרבא

 יקסנעמעלעצ .סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ,טעטימָאק ןופ רעדילג

 : םעד ןגעוו טלייצרעד

 -ַאב ןופ ןטסערַא ייר ַא ןבױהעגנָא ָאּפַאטשעג יד טָאה 1941 ינוי ןיא;

 -ַאב ךיוא ךיז יז טָאה ייברעד .טעטש לָאצ ַא ןיא רעוט עשידנוב עטנַאק

 ןעמענ יד טלעטשעגוצ ןבָאה עכלעוו ,רעפלעהסיורַא עשידיי עריא טימ טצונ

 "קערש ענעי ןיא .גנוגעוװַאב רעשידרערעטנוא רעד ןיא רעוט עוויטקַא יד ןופ

 : םירבח עטסעב ערעזנוא ןרָאװעג טריטסערַא םָאדַאר ןיא ןענייז געט עכעל

 -רעקרעווטנַאה ןשיטסילַאיצָאס ןופ רעציזרָאפ רעד ,ןייטשלעקניפ עלעמהרבא

 ןייטשלעקניפ םירבח יד ,שטיוװָאנײטש םהרבא ןוא דנַארעמיצ לאומש ןייארַאפ

 "יטש רבח רעד .טכַארבעגמוא ןוא טריפעגקעוַא ןעמ טָאה דנַארעמיצ ןוא

 ןייז ןזיועגנָא ןבָאה םירסומ רעבָא ,ןטלַאהַאב וצ ךיז ןזיװַאב טָאה שטיוװָאנ

 ואו ,רעלעק םעד טנפעעג ןוא ןעמוקעג זיא ָאּפַאטשעג יד .שינעטלעהַאב

 ןפיוא םיא ןבָאה רעדרעמייצַאנ יד ,ןטלַאהַאב ןעוועג זיא שטיוװָאנײטש רבח

 "עגמוא ךיא ןוא ןעמונעגוצ ָאּפַאטשעג יד טָאה ןוז ןייז ,ןסָאשרעד טרָא

 ."טגנערב

 ןבעג ריא לָאז רע זַא ,"טַאר-ןעדוי, ןופ טרעדָאפעג טָאה ַאּפַאטשעג יד

 המישר ַאזַא טָאה "טַאר-ןעדויק רעד םגה .רעוט עשידנוב יד ןופ המישר ַא

 ץוחַא .רעדילגטימ-טַאר יד ןופ רענייא ןוטעג ןבָאה ךָאד סע לָאז ,ןבעגעג טשינ

 עשידנוב רעמָאדַאר יד ןרָאװעג טגנערבעגמוא ךָאנ ןענייז עטנַאמרעד-רעירפ יד

 .רד .םיובנעמַאלפ ןוא םיובנעגייפ ,ןַאמדירּפ לדיי ,גרעבדלָאג םהרבא רעוט

 ןייז טימ ןעמַאזצ זיא ןוא עשרַאװ ןייק ןפָאלטנַא זיא יולברעטצנעפ עיש

 רעשידנוב רעטלַא ןַא ךָאנ .ןרָאװעג טגנערבעגמוא ךיוא דניק ןוא יורפ
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 המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב זיא ןַאמרעדינש -- םָאדַאר ןיא רעוט

 ןברָאטשעג טרָאד זיא ןוא דנַאלסור-טעוװָאס ןיא טילּפ סלַא ןעוועג
 יצצ בקעי ,(סעלעשזדנא סָאל -- ענװַאר) ָאטעכיש עייש ןופ עיצאמרָאפניא ; .ב

 ,1961 ביבאילת ,םָאדַאר רפס .1963 קרָאיװיג ,קלָאפ םענעטינשרַאפ ןטימ :יקסגעמעל

 ,קרָאי-הינ ,1967 87 .מונ ,טיצ רעזנוא : סילע ןימיגב

 .ת .ש יי
8 

 ןיועל ןימינב

 ןברָאטשעג -- ןלױּפ-שיסור ,עשרַאװ ןיא 1899 טסוגױא ןט18 ןריובעג

 ,עקירעמַא-ןופצ ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא 1955 רַאורבעפ ןט8

 סיורג ַא טַאהעג ןבָאה ןרעטלע עמור |

 "נַארפ ףיוא טפעשעגילַאינָאלָאק

 "ינב ,עשרַאװ ןיא סַאג רענַאקשישט

 זיא רעזייל רעדורב רערעטלע סנימ

 "ער רעדנעלסור רעטשרע רעד ןופ

 רעויטקַא ןַא ןעװעג ןָא עיצולָאװ
 ןופ זיא רע ךיוא ןוא דנוב ןיא רעוט

 -רעביא רעגייטש-סנבעל ןזעיגילער
 ךעלטלעוו-שידיי ַא וצ ןעגנַאגעג
 "ַאיצָאס רעשידיי רעד וצ ןוא ןבעל
 ,גנוגעווַאב רעשיטסיל

 טָאה תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ
 ןוא עדַאנַאק ןייק טרירגימע ןימינב
 עטקינייארַאפ יד ןיא ןטרָאד ןופ

 -רַאעג רע טָאה רעירפ .,ןטַאטש =

 ןַא יו רעטעּפש ןוא םישובלמ-ןעיורפ ןופ רעסערּפ ַא יװ ּפַאש ַא ןיא טעב
 ,סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשידיי ןיא רעטלעטשעגנָא

 ןרָאטַאזינַאגרָא עטסויטקַא יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא קרָאי-וינ ןיא

 רעװעשרַאװו רעד רַאפ ,ןליוּפ ןיא דנוב ןרַאפ סעיצקַא יד ןופ רעריפנָא ןוא

 ליפ .ןלױּפ ןיא ָאזעיצ ןופ ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד רַאפ ,גנוטייצ-סקלָאפ

 -רעטעברַא ןשידיי ןופ טעברַא-ףליה רעסיורג רעד ייב וויטקַא ןעוועג ןרָאי

 ןדעי ןפלעה וצ טיירג ןעװעג רע זיא ,רבח רעקיצרַאה-טוג ַא .טעטימָאק

 ,ףליה ךָאנ טדנעװעג ךיז טָאה סָאװ

 רעד ןופ רָאטקעריד ןעוװעג רע זיא ןבעל ןייז ןופ רָאי 10 עטצעל יד
 -ייצכיילג .טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ גנוליײטּפָא רעסעלעשזדנַא-סָאל
 ןופ .סעיצַאזינַאגרָא עשיבורק ערעדנַא ןיא קיטעט ןעוועג ךיוא רע זיא קיט
 -שידיי רעד ןיא ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ ךױא רע טָאה טייצ וצ טייצ
 .עסערּפ רעשיטסילַאיצָאס
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 -רַא ןשידיי ןופ םינינע ןקידיײלרעד וצ ידכ ,רַאק ןייז ןיא קידנרָאפ
 ,ןברָאטשעג ךיילג זיא ןוא קַאטַא-ץרַאה ַא טַאהעג רע טָאה ,טעטימָאק-רעטעב

 ,סעיצַאזינַאגרָא טימ ןדנוברַאפ ןעועג קידנעטש זיא ןיוועל אנעב;
 עשירָאטַאזינַאגרָא עכעלנייוועגרעסיוא ענייז ןופ ןסָאנעג ליפ ױזַא ןבָאה עכלעוו
 -מָאק רעכעלקילג רעד ןופ טַאטלוזער ןיא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןטייקיאעפ
 וצ רעוש תמאב זיא סע .םזילַאעדיא ןיפ ןוא טייקשידָאטעמ ןופ עיצַאניב
 -ירעפעש ןייז ןיא ןיוועל אנעב יוװ ױזַא לָאז סָאװ ,םענייא ךָאנ ןגעוו ןטכַארט
 םוצ גנואיצַאב עטַאקילעד ןייז ןייר ױזַא ןטיהּפָא ללכ ןרַאפ טעברַא רעש

 ןוא ןטױנ עשידיחי יד וצ ,ןדיל עשידיחי יד וצ -- ןשטנעמ םענלצנייא
 טעברַא ןייז ןרָאװעג זיא סע רעוויסנעטניא ןוא רעקרַאטש סָאװ .ןליפעג

 ,םידיחי יד וצ טכילפ ןייז טליפעג רע טָאה רעמ ןוא רטמ ץלַא וויטקעלָאק ןרַאפ

 זיא אנעב רעכעה סָאװ .טפַאשלעזעג רעד וצ ןוא ,וויטקעלָאק םעד ןפַאש סָאװ
 וצ ןרָאװעג רע זיא רעטנענ ץלַא ,רעטייל ןכעלטפַאשלעזעג םעד ףיוא ןגיטשעג
 ,שטנעמ ןדעי ...ןעזעג םיא רע טָאה רעטנענ ץלַא ,שטנעמ םענלצנייא םעד

 "ןיוועל .י) "בורק ַא רַאפ טכַארטַאב רֹע טָאה ,ןעמוקעגנײרַא םיא וצ זיא סָאװ
 ,(סעקצַאש

 ןיװעל .י .קרָאײ-וװינ ,1955 לירּפַאץרעמ ,טײצ רעזנוא :יקסנישטַאבַאט .ב : .ב
 "ןינ ,רעוט ןוא רעיוב גניר-רעטעברַא .קרָאיהיג ,1955 ץרעמ ,רעקעװ רעד : סעקצַאש

 ,1962 קרָאי

 .ח .ש
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 ןַאמסוז המלש

 ןיא עינרעבוג רענילבול ,עלָאּפָא ןבעל ץיווָאסארק ףרָאד ןיא ןריובעג

 גנוי רָאג .דיסח רערעג ַא ,דמלמ ַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד ,2

 ןוא ןענרעל ןיא תואיקב עסיורג ןזיועגסױרַא ןַאמסוז המלש טָאה

 םייב ןענרעל לָאז רע ,ץעלישָאנסַארק ןייק טקישעג טיא טָאה רעטָאפ רעד
 ,יבר ןקיטרָא

 טּפַאכרַאפ זיא ,ןקידניזרעטנוא ךעלסיב וצ ןביױהעגנָא טָאה ןַאמסוז המלש

 ןוא שיסור ןענרעל וצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,ןעגנומערטש עיינ ןופ ןרָאװעג

 ,עטכישעג-רוטלוק ןוא עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ ןופ םיניגע ןיא ןָאטעגנײרַא ךיז

 ,תוסרוקיּפַא ןייז רַאפ לביטש רערעג ןופ ןפרָאװעגסױרַא םיא טָאה'מ

 -ַאיצַאס-רענַאיצולָאװער טימ ןָא ךעלסיב וצ ךיז טקעטש ןַאמסוז המלש

 -געײטשטנַא טלַאמעד רעד ןופ רעדנירגטימ ַא טרעוװ ןוא ןעיידיא עשיטסיל

 -קַא ןעוועג זיא ןַאמסוז המלש .ןטסילַאיצַאס-ןטסינויצ (1902) עּפורג רעקיד

 | ,1921 זיב .ם.ס יד ןופ גנוגעווַאב רעד ןיא וויט

 ןיא -- ס .ס יד ןופ ןצנערעפנָאק עלַא ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רע

 -ַאב ןעוועג זיא ןַאמסוז .עשרַאװ ,וועיק ,עגיר ,גרוברעטעּפ ,סעדָא ,ענליוו

 -טרָאװ רעד ןעוועג זיא רע .1920 -- 1914 ןרָאי יד ןיא קיטעט סרעדנוז
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 ךבכוי ץזיל

 ןעוועג ןוא ןעגנולמַאזרַאפ ךס ַא ףיוא ןטערטעגסױרַא רע זיא ,רעקימעלָאּפ

 ,עשרַאוװ ןיא ןייארַאפ-סגנודליב ןשי.ס .ס ןופ רעדנירגטימ רעד
 ןטימ ןעגנַאגעג גנַאל םישדח ,טריטסערַא ןעוועג רע זיא לָאמ עכעלטע

 םייב בושי ַא ןיא רעטעּפש ןוא ַאדגָאלָאװ ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ ןוא ּפַאטע
 ןטַארעּפער ןסור יד רַאפ ןטלַאהעג רע טָאה גנוקישרַאפ ןיא .אדאגשטיוו ךייט

 ,עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןגעוו

 רעשיטסילַאירָאטירעט-יטנַא רעד וצ ןענַאטשעגוצ רע זיא 1920 ןיא
 ןעמַאזוצ ןײרַא רע טערט 1921 ןיא ,עטקינייארַאפ ײטרַאּפ רעד ןיא עיצקַארפ
 ,דנוב ןיא םירבח עּפורג א טימ

 ןַאמסוז המלש זיא המחלמ-טלעו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב

 ןעוועג זיא רע .דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעוועשרַאוו רעד ןיא קיטעט ןעוועג
 -לַאװ ףיוא ןטערטסיײרַא טגעלפ ןוא טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ ַא

 רע ןיא רקיע רעד ,דנַאל ןיא ןוא עשרַאװ ןיא ןעגנולמַאזרַאפ ןוא ןעגניטימ
 רעד ןופ וויטוקעזקע םוצ טרעהעג טָאה רע .טיבעג-לוש ןפיוא קיטעט ןעוועג
 -רָאװ ריא ןופ רַאטערקעס ןעוועג ,עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי רעלַארטנעצ
 -שידיי יד ןופ תורצ יד ןוא ךָאי םעד ןגָארטעג ןוא גנולײטּפָא רעוועש
 ןצרַאה םוצ טנָאנ ױזַא ןעוועג םיא זיא סָאװ ,ןליוּפ ןיא ןלוש עכעלטלעוו

 ןוא רענדער רעלופטנעמַארעּפמעט ַא .(עטקינייארַאפ) .ס .ס יד ןופ רעגָאז

 ןוא יורפ רעד טימ ןַאמסוז המלש זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 טרעוו 1941 ןיא .ענליוו ןוא קָאטסילַאיב ןייק ןרָאװעג טלגָאװרַאפ רעטכעט 2

 טעטימָאק-רעטעברַא ןשידי םעד ךרוד טעװעטַארעג החּפשמ ןייז ןוא רע
 .עקירעמַא ןייק טכַארבעג ןוא

 טנעקעג טשינ ןוא טלָאװעג טשינ ןַאמסוז המלש טָאה עקירעמַא ןיא
 רעטלע ןיא .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ןיא ןסַאּפנײרַא ןוא ןסַאּפוצ ךיז
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 טגעלפ נָאט ןדעי .רעטעברַאיּפַאש ַא ןרָאװעג רע זיא ,רָאי 60 עּפַאנק ןופ

 רע ואוו ,יירעקעב ַא ןיא טעברַא רעד ןופ ןוא וצ העש 23 עּפַאנק ןרָאפ רע

 ןטינשעגּפָא ךיז טָאה רע זיב ,ךָאװ ַא ראלָאד 22 רַאפ טעברַאעג רעווש טָאה

 ַא ןופ ?ערעירַאק; יד טקידנערַאפ טָאה רע ןוא רעגניפ ַא טעברַא רעד ייב

 .רעטעברַאיּפַאש

 ,קרָאי-וינ ןיא 1905 יַאמ 23 םעד ןברָאטשעג זיא רע

* 
 לא

 סנַאמסוז המלש תקרָאי-וינ ןיא ןברָאטשעג זיא 1947 לירּפַא 12 םעד
 עכעלטלעוו-שידיי ןופ ןירעטלַאװרַאפ ןוא ןירערעל ַא ,(סעקׂשורָא) עזיל יורפ

 ןשיגָאלָאעדיא ןבלעז םעד ןעגנַאגעגכרודַא זיא יז ךיוא .עשרַאװ ןיא ןלוש
 .דנוב ןיא רעטעּפש ןוא .ס.ס ןיא קיטעט ןעוועג רעירפ -- געוו

 -שידיי יד ןיא ןירערעל ַא ןעועג ךיוא זיא דבכוי רעטסעוװש סהמלש
 יו .עשרַאװ ןיא ףוסל ,טעטש עכעלטע ןיא טעברַאעג ןוא ןלוש עכעלטלעוו

 בייהנָא ןופ ןוא .ס.'ס ןיא קיטעט ןעוועג רעירפ ךיוא יז זיא ,רעדורב ריא
 יד ןיא 1942 ןיא ןרָאװעג טגנערבעגמוא זיא יז .דנוב ןיא ןרָאי רעקיצנַאוװצ
 .עקנילבערט ןופ ןרעמַאקיזַאג עשיצַאנ

 .ג .א
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 ןָאסלעדיא קרַאמ

 עשיטַאבעלַאב-שירחוס עכעלגעמרַאפ ןופ טמַאטשעג ,ענליוו ןיא ןריובעג

 טימ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה רע .גנואיצרעד עכעלטלעוו ַא ןעמוקַאב ןוא ןרעטלע

 עשיטנעדוטס יד ןופ .רעינישזניא ןַא ןרָאװעג ןוא סעידוטש עשיטַאמעטַאמ

 ןעוועג ןרָאי ייר ַא .ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב דנוב ןיא וויטקַא ןעוועג ןָא ןרָאי
 | .ענליוו ןיא טעטימָאק ןשידנוב ןופ דילגטימ ַא

 1917 ןופ רָאי-עיצולָאװער ןיא ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב
 -וצ רע זיא 1918 ןיא .דנַאלסור-םודד ןופ טעטש ערעדנַא ןיא ןוא סעדָא ןיא
 -יטעט רעשידנוב רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז ןוא ענליוו ןייק ןעמוקעגקיר
 -עג טָאה רע .,ןזעוו-לוש ןכעלטלעוו-שידיי םענעמוקעגפיוא:יינ ןיא ןוא טייק

 רעשידיי רעד ןיא ןוא לוש-יקסוועשטניוו רעד ןיא רערעל ַא יו טעברַא
 -כעט ןיא קיזיפ ןופ טנעצאד ַא יו רעטעּפש ןוא ,עיזַאנמיג רעשיטסינַאמוה
 -ידיי א ןפַאש ֹוצ טעברַאעג קיסיילפ טָאה ןָאסלעדיא קרַאמ .טרָא ןופ םוקינ
 ערעדנַא ןוא קיזיפ ,קיטַאמעטַאמ ןופ ןטיבעג יד ףיוא עיגָאלַאנימרעט עש
 זיא ןוא רעכיב-טסקעט ןלעטשפיונוצ ןפלָאהעג טָאה רע ,ןגייווצ-טפַאשנסיוװ
 ,עיפַארגָאילביב ןגעוו ןעלקיטרַא ןופ רבחמ רעד

 ,טעטימָאק-גנודליב ןלַארטנעצ ןיא קיטעט ןעוועג ןָאסלעדיא זיא םעד ץוחַא
 -(עידיי ןיא ךיוא יו ,טָאטש ןיא ןלוש עשידיי יד טימ טריפעגנָא טָאה סָאװ
 .ָאויי -- טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיוװ
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 רעד ןופ עטכישעג רעד ןופ רענעק רעסיורג ַא ןעוועג זיא ןָאסלעדיא
 רעכעלטפַאשנדיײל ַא ןעוועג רע זיא קיטייצכיילג .גנוגטוװַאב רערענָאיצולָאװער
 ַא טפַאשרַאפ ךיז רע טָאה ןעלטימ ענעדײשַאב ענייז טימ .רעלמַאז-רעכיב

 ענעטלעז ליפ ייז ןשיווצ ,ןסנייא טנזיױט עכעלטע ןופ קעטָאילביב עסיורג

 ,סעבַאגסיוא
 רעטנוא ָאטעג ןיא טקריװעג ךָאנ רע טָאה רָאטקעל ןוא רערעל ַא יװ

 רע .המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב עיצַאּפולֶא רעשיצַאנ-שטייד רעד

 ןזיירק-טנגוי עשידנוב טימ טריפעגנָא ךיוא טלָאמעד טָאה

 ,ָאטעג רענליוו ןיא 1942 בייהנָא רעדָא 1941 ףוס ןברָאטשעג זיא רע

 ןרָאװעג טגנערבעגמוא ,ךעלנײשרַאװ ,רעטעּפש ןענייז דניק ןוא יורפ ןייז

 םעד טָאה קורק (שרעה) ןַאמרעה רעוט רעשידנוב רעד .סיצַאנ יד ךרוד

 : ךובגָאט ןייז ןיא טנכייצרַאפ 1942 רעבמעצעד 4
 זיא טנװֶא גָאטשרענָאד ןקירָאפ .ןָאסלעדיא ,מ .שזניא ךָאנ טיײצרָאי;

 -רעיורט ַא ,הביבס-רערעל רעשירבח ַא ןיא ,בולק-רערעל ןיא ןעמוקעגרָאפ

 ,שזניא םענעברָאטשרַאפ ןרָאיַארַאפ ןכָאנ טײצרָאי םעד טעמדיוועג ,טנוװָא

 "יד רעד טריזירעטקַארַאכ טָאה םענעברָאטשרַאפ םעד .ןָאסלעדיא (קרַאמ)

 ,רעביירש (והיתתמ) .שוניא ָאטעג ןיא לוש רעשינכעט רעד ןופ רָאטקער
 ןָאסלעדיא ,מ .שזניא ןופ תולעמ עכיוה רָאג יד ןכָארטשעגרעטנוא טָאה רע

 ןבָאה םענעברָאטשרַאפ ןגעוו .טייקנייר עשילַארָאמ ןייז --- לכ-תישאר ןוא
 ?לוש רעשינכעט רעד ןופ רעליש 2 טדערעג ץרוק רעייז ךָאנ

 ,ןוב'רוכזיירערעל ,זירַאּפ ,1951 יַאֿמ 24 ,23 ,עמיטש רעזנוא :; שטיװָאמארבַא .ה ; .ב

 ןופ ןָאקיסקעל .1961 קרָאי-ינ ,ָאטעג רענליװ ןופ ךובגָאט : קורק ,ה .,1954 קרָאייויג

 ,1956 קרַָאי-ינ ,דנַאב רעטשרע ,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעז

 ה .ש

0 

 יקסנילּפַאק ןימינב ןוא םײײח

 -ַאמעד-לַאיצַאס עּפורג רענליוו רעד ןופ ןעוועג זיא יקסנילּפַאק םייח

 רעשידיי רענײמעגלַא רעד ןעמוקעגפיוא רעטעּפש זיא סע עכלעוו ןופ ,ןטַארק

 יד ןשיװצ ןעוועג ןיוש זיא רע ,דנַאלסור ןוא ןליוּפ ,עטיל ןופ דנוב-רעטעברַא

 טריּפורג ךיז ןבָאה ייז םורַא סָאװ ,"ןטעטימָאק עשינָאגרַאשז; יד ןיא רעוט

 טנָאמרעד שטיװעלַאכימ .ב .דנוב ןופ רעריפ ןוא רעדנירג עקידרעטעּפש יד

 ןיא ףערטנעמַאזצ רעייז ןגעו טלייצרעד רע תעב תונורכז ענייז ןיא םיא

 ,קסלעגנַאכרַא ןיא הסיפת

 -רַא רעשידיי רעד ְזיִא טקילײטַאב וויטקַא ךיז טָאה יקסנילּפַאק םייח

 ןופ גנודנירג רעד רַאפ ךָאנ קָאטסילַאיב ןוא ענליוו ןיא גנוגעװַאב-רעטעב

 רָאי ןיא קָאטסילַאיב ןיא ןרָאװעג טריטסערַא לָאמ ןטשרע םוצ זיא רע .דנוב

 ןטצעל םוצ .סעמרוט ןופ םעט םעד טכוזרַאפ לָאמ ךס ַא םעדכָאנ ןוא 7

 ,ד.וו.ק.נ רעד ךרוד לטעשז טָאטשמיײה ןייז ןיא ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא לָאמ
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 ןימינב םייח

 ךַאמּפָא רעייז טימ םכסה ןיא ,ןבָאה סעקיװעשלָאב יד ןעוו ,1940 רָאי ןיא
 לטעשז ןיא ןבָאה ייז ,ןליוּפ ןופ לייט-חרזמ םעד ןעמונרַאפ ,סיצַאנ יד טימ
 -סיירט יד ןופ םענייא ,(ןימינב) עקמָאינ ןוז סיקסנילּפַאק םייח טריטסערַא
 -רַאּפ יקסנילּפַאק החפשמ עצנַאג יד רעטעּפש ןוא ,רעוט עגנוי עשידנוב עט
 ,ןופצ ןטייוו ןפיוא טקיש

 ַאנדָאוזעבאכוס רעגַאל ןשיטעװָאס םעד ןיא ןברָאטשעג זיא עקמָאינ
 -ָאד ןיא ןלַאפעגניײרַא ןיב ךיא רעדייא םישדח שכעלטע ,1941 יַאמ ןט12 םעד
 ?טקנוּפ-גַאל, ןקיבלעז ןיא ןוא רעגַאל ןקיבלעז ןיא ,םוניהג ןשירעדרעמ ןקיז
 .ןעצ --

 ,עיפַארגָאיב-ָאטיױא ןייז ,די-בתכ ַא ןבילבעגרעביא זיא ןעקמָאינ ןופ
 -סיוא טָאה ענליוו ןופ ָאוויי רעד תעב 1924 ינוי ןיא טקישעגוצ טָאה רע סָאװ
 -ָאטױא ןייז .ןכעלטנגוי ַא ןופ עיפַארגָאיב ַא ףיוא סרוקנָאק םעד ןבירשעג
 יז ,"בוטש ןיא ןטַאט ןיימ ייב, ןבעגעג ןעמָאנ ַא עקמָאינ טָאה עיפַארגָאיב
 טעברַא רעקיזָאד רעד ןופ .ָאוויי רעקרָאי-וינ ןופ ויכרַא ןיא ךיז טניפעג
 ןעװעג זיא סָאװ ,ןיקסנילּפַאק םייח ןופ םיטרּפ ייד ַא ךיז רימ ןסיוורעד
 עקמָאינ .טנגעג רעצנַאג רעד ןיא רָאנ ,לטעטש ןייז ןיא זיולב טינ רבד-םש ַא
 רַאטערקעס ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי רעלטעשז ןופ רעציזרָאפ רעד טלָאמעד)
 ןגעוו תורוש עקידרעטייו יד ןבירשעג טָאה (לוש-סקלָאפ רעקיטרָא רעד ןופ
 : רעטָאפ ןייז

 -סטרובעג ןייז ןיא רעבָא זיא רע .ןָאגרָאמס ןופ טמַאטש עטַאט ןיימ;
 -סילַאיב ןיא טכַארברַאפ רע טָאה טנגוי ןייז .ןעוועג סָאװ קיניײװ לטעטש
 -ַארטסינימדַא סלַא ,1898 רָאי ןיא ןעמוקעג רע זיא לטעשז ןיא .הבישי רעקָאט
 -רעטעברַא עצנַאג יד ןיא טרעיודעג טשינ ךס ןייק טָאה סע .רעטקישרַאפ וויט
 -ןלָאװער רעד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנירַא םיא ךרוד זיא לטעטש ןופ טנגוי
 .גנוגעװַאב רערענָאיצ

 רעד וצ .'דנוב' ןופ ןרענָאיּפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא עטַאט ןיימ
 -נוחרָאי ןקידרעירפ ןופ ןרָאי רעק99 יד ןיא ןענַאטשעגוצ רע זיא גנוגעװַאב
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 ףיוא תוכימס ןעמוקַאב טָאה רע ואוו ,הבישי רעד ןיא קידנענרעל ,טרעד

 .תונבר

 רָאי ןיא קָאטסילַאיב ןיא ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא לָאמ ןטשרע םוצ

 טָאה רע בגַא ואוו ,קַאיװַאּפ רעװעשרַאװ ןיא ןסעזעג רע זיא רעטעּפש ,7

 -חרזמ ןיא רָאי ףניפ ףיוא טקישרַאפ ןעוועג ךיוא זיא רע .טנרעלעג ךס ַא

 -נַאכרַא ןיא ןסעזעג רע זיא המחלמ רעשינַאּפַאי-שיסור רעד תעשב .ריביס

 "ער רעד ךרוד ןרָאװעג טיירפַאב 1905 רָאי ןיא זיא רע ןענַאװ ןופ ,קסלעג

 טָאה ,עילַאװכ ערענָאיצולָאװער יד ןקיטשרעד ןכָאנ ,1907 רָאי ןיא ,עיצולָאװ

 רָאי ַא ףיוא ןרָאװעג טּפשמרַאפ זיא רע ואוו ,וועשטידרעב ןיא טעברַאעג רע

 ןיא טעברַאעג רע טָאה רעטעּפש .,וועיק ןיא ףָארטש יד ןסעזעגּפָא ןוא עמרוט

 ,?ענליוו ןיא ייז ןשיװצ ,טעטש ערעדנַא

 טימ ךיז ןפערט וצ ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא ןעמוקעגסיוא זיא רימ ןעוו

 רעבָא ,דנוב ןופ "רעקיטַאּפמיס, ַא רָאנ ןעװעג רע זיא ,ןיקסנילּפַאק םייח

 ןוא טייקשירעפמעק ןופ לָאבמיס רעד ,רעבעג-הצע רעצנַאג רעד שיטקַאפ

 ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי-טינ ןוא רעשידיי רעצנַאג רעד רַאפ טייקכעלרע

 ַא ןיא רעטָאפ ןייז ןגעוו סיוא ךיז טקירד עקמָאינ ,םורַא טייוו ןוא לטעשז

 : עיפַארגָאיב-ָאטיוא ןייז ןופ לייט ןקידרעטייוו

 -ַאב רעד ןיא וויטקַא טינ עטַאט רעד זיא (1914 ןופ) המחלמ רעד טניז;

 טנעיײל ןוא טרינָאבַא רע .סערעטניא ןַא ריא וצ טָאה רע םגה ,גנוגעוו

 םיא ןזָאל ןעגנוגנידַאב יד ןוא ךָאי רעד רעבָא ,עסערּפ-ײטרַאּפ יד רעלוגער

 -עג זיא בייל רעד זַא ,טגָאז רע .רעייז סָאד טרעױדַאב רע ןוא ןטעברַא טינ

 ןענעק טינ לָאז רע זַא ,טלײפעגמורַא לגענ יד רעבָא םיא טָאה ןעמ ,ןבילב

 ."ןעּפַארד

 םייה ענעטלעז ַא ןעוועג זיא לטעשז ןיא טיקסנילּפַאק יד ןופ בוטש יד

 -כעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעקיטרָא רעטרעלקעגפיוא רעצנַאג רעד רַאפ

 -עג בשיימ ךיז ןעמ טָאה ָאד ,רעוט-לוש יד ןפָארטעג ךיז ןבָאה ָאד .טייק

 סָאװ ,עכעלטנגוי יד ןפָארטעג ךיז ןבָאה ָאד ;ןטייקירעוװש ערעיײיז ןגעוו ןעוו

 עיצַאזינַאגרָא-רעדניק ַא ןעיובפיוא ךרוד גנוגעווַאב עשידנוב יד טײנַאב ןבָאה

 ןופ רענעלּפ יד טעברַאעגסױא ןעמ טָאה ָאד .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ַא ,ףיקס

 טָאה סָאװ ,ײצילָאּפ יד ןעמוקעג ךיוא טפָא רָאג זיא רעהַא .עגיל-רוטלוק רעד

 לָאמ עטצעל סָאד .ןיקסנילּפַאק םייח ןופ רעדניק יד גיוא ןפיוא ןטלַאהעג

 1929 רעבמעטּפעס ןיא ,עשרַאװ ןופ םיטילּפ עּפורג ַא ,רימ ןענייז ןלױּפ ןיא
 -ַאק יד ןופ טייקשימייה רעכעלביל רעד ןופ ןסָאנעג ןבָאה ןוא טסעג ןעוועג

 ,סיקסנילּפ

 יו ,םעד ךָאנ טקישרַאפ ןרָאװעג רעטעּפש זיא יקסנילּפַאק החּפשמ יד

 החּפשמ יד ןיא 1946 רָאי ןיא .עקמָאינ טױיטסערַא טָאה .ד וו .ק ,1 יד
 -ײּפ ןוא טלעק ,רעגניה ןופ זיא טגָאזעג יו עקמָאינ ,שזדָאל ןייק ןעמוקעג
 םייח .ַאנדָאװזעבַאכופ רעגַאל"ןפַאלקש ןטלַאק םעד ןיא ןעמוקעגמוא ןעגנוקינ
 טעברַא עשיאייטרַאּפ עקיטכיו ַא טריפעגסיוא שזדָאל ןיא טָאה יקסנילּפַאק

 טַאהעג טָאה רע .קעטַאילביב-רעסָארג עשידנוב יד טריפעג טָאה רע --
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 -רַאפ וצ ךיז טפָאהעג טָאה רע רעבָא ,ןליױּפ ןזָאלרַאפ וצ ךיילג ןטייקכעלגעמ

 עקלומוש זיא סָאד .ןבעל ןבילבעג זיא רעכלעוו ,ןוז ןטייווצ ןייז טימ ןקיניײא
 רעכלעוו ,ָאטעג רענליוו ןיא ןטסידנוב עוויטקַא יד ןופ רענייא ,יקסנילּפַאק
 רענַאזיטרַאּפ רעטקינייארַאפ) .ָאּפ.פ רעד ןיא לָאר עסיורג ַא טליּפשעג טָאה
 טָאה ,עיצַאזילַאנַאק-טָאטש רענליוו רעד ןיא רעטעברַא ןַא יו .(עיצַאזינַאגרָא
 ןעגנַאגסױרַא עריא ןוא "דרערעטנוא; רענליוו ןופ תודוס עלַא טנָאקעג רע

 רע ,רענַאזיטרַאּפ ןּפורג עסיורג רעדלעוו יד ןיא טריפעגסױרַא עקַאט טָאה רע
 .עקנַאזיטרַאּפ רעד ןיא וויטקַא רָאג ןעוועג םעדּכָאנ זיא אפוג

 ,הקבר יורפ סמייח טבעלעג ךיוא ךָאנ טָאה ןַאד --- סיקסנילּפַאק יד

 עשיר רעטכָאט עטַארייהרַאפ רעייז ןעוועג ךיוא זיא ייז סימ ןעמַאזוצ ןוא
 ןוז רעייז ףיוא טרַאװרעד טינ רעבָא ךיז ןבָאה ,(דנוב ןיא ענעגיוצרעד ַא ךיוא)
 ,לארשי ןייק קעװַא זיא החּפשמ יד ןוא

 ןופ רעטלע ןיא 1962 ילוי 16 םעד ןברָאטשעג זיא יקסנילּפַאק םייח
 יירט ,קיניזטסואווַאב טבעלעג רע טָאה טונימ רעטצעל רעד זיב .,רָאי 4
 -ַאב רעשידנוב רעד וצ סערעטניא ןזיװעגסױרַא ןוא ןעגנוגייצרעביא ענייז
 ,סרעגייל-לגיצ עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא רע רעכלעוו ןיא ,גנוגעוו

 ןיא טָאה םייח רעיורג-זיירג רעד יװ ,ןסעגרַאפ טינ ךיא ןָאק םויה-דע

 "רעד רימ טָאה רע תעב ,דניק ןיילק ַא יו טנייוועג ,שזדָאל ןיא ,1947 רָאי
 עקמָאינ ,ןעקמָאינ גנילביל ןייז טריטסערַא טָאה .דיו.קנ יד יװ טלייצ

 רעלַאיכנָארב רעשינָארכ ַא ןופ ןטילעג ,רעקנַארק ַא זייוודניק ןופ ןעוועג זיא
 טבילַאב ןעוועג זיא עקמָאינ ,רעלַאטורב ַא ןעוועג זיא טסערַא רעד .עמטסַא

 רעבָא טָאה סע ,טרילעּפַא םיא רַאפ ןבָאה םירעוּפ עקיטרָא יד .,ןעמעלַא ייב
 ,ןפלָאהעג טינ

 סנטַאט ןטלַא םעד ,ךעלטרעװ טעמכ ,ןבעגרעביא ןוװואורּפ לעװ ךיא
 : רעטרעוו

 -רעד רימ ןבָאה טכַאנ ןטימ ןיא ,1940 ץרײמ ןט5 םעד סע זיא ןעוועג ---
 .ןפע) ?!יָארקטָא; :יירשעג ַא ןוא ןּפַאלק עשיטסירעטקַארַאכ סָאד טרעה
 ,טניימ סָאד סָאװ טסואוועג בָאה ךיא .ןסירעגפיוא וויטקניטסניא ךיז בָאה ךיא

 -רָאי ןבלַאה ַא טימ ןעמענ ןעמוקעג ךימ ךיוא ָאד ןעמ זיא ױזַא ךעלטנגייא

 רימ ןעו .ןקָארשעגרעביא ךיז ןבָאה עקיבוטש עניימ . ...רעירפ טרעדנוה
 --- .רעטיירג ַא ןיוש טציז עקמָאינ זַא ,ןעזעג רימ ןבָאה ,רעייפ טכַאמעג ןבָאה

 טשרמולכ טָאה ןעמ ...ךימ ןעמ טניימ סָאד ,ּפָא ךיז רֹע טפור ,טינ ךיז טקערש
 .ןעקמָאינ ןעמונעגוצ טָאה ןעמ רעבָא ,רעוועג טכוזעג

 -עג וד ,עטַאט -- :טגָאזעג ןוא טנגעזעג זנוא טימ ךיז טָאה עקמָאינ
 ךיז ןלעוװ רימ ...ןעשעג ךיוא ריד טימ ךָאד זיא ױזַא ,רעכיז ךָאד טסקנעד

 | ..+ ןעז ךָאנ

 יירפאק

0 
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 ןהכ-לעפוטס הרשיהיח

 ןרָאװעג ןריובעג זיא ,לעפוטס םהרבא ןופ רעטכָאט ,(עיטָאס) הרש-היח

 -עגסיוא זיא יז .החּפשמ רעשירחוס ַא ןיא ,ענליוו ןיא 1890 ץרעמ ןט8 םעד
 שידיי ןוא ,סַאג-רעזעלג ףיֹוא ,לַאטרַאװק ןשידיי ןופ ץרַאה עמַאס ןיא ןסקַאװ

 עכעלריטַאנ יד ןעוועג ןטרָאד זיא

 ןבָאה ןרעטלע יד רעבָא .ךַארּפש
 סָאד ןוא ,גנודליב ןבעג טלָאװעג ריא

 ןיק ןעוו ,טייצ רענעי ןיא טָאה
 טשינ ךָאנ ןעמ טָאה ןלוש עשידיי

 -מיג-ןעיורפ ַא טניימעג ,טביולרעד

 "נרעל רעשיסור רעד טימ עיזַאנ
 ןיא ןיײרַא יז זיא 1905 ןיא .ךַארּפש

 עלַאגעלמוא ,ערענָאיצולָאװער יד
 העּפשה רעד רעטנוא ןזיירק-רעליש
 עיזַאנמיג ןקידנע ןכָאנ .דנוב ןופ
 רעטייוו ןענרעל ךיז קעװַא יז זיא
 טרידוטש טָאה יז .,דנַאלסיױא ןיא

 קיטסיווגניל ןוא ןכַארּפש עשינַאמָאר
 ןעמונעג ךיוא טָאה יז .זירַאּפ ןיא ענָאברָאס רעד ףיוא ןוא (ץייווש) ךיריצ ןיא
 ןיא סעּפורג-ןטנעדוטס עשידנוב יד ןופ טעברַא רעד ןיא ליײטנָא ןוויטקַא ןַא
 ןעגנוגייצרעביא עשיטילָאּפ עריא ןופ גנומערופסיוא רעד ףיוא .דנַאלסיױא
 סעיצידַארט-החּפשמ עטמיטשַאב סולפנייא ןַא טַאהעג קפס-םוש-ילב ןבָאה
 ,שטיווָאמַארבַא-ןייר לאפר ,לַאטנעזָאר לעװַאּפ .רד טימ טפַאשהבורק עטנָאנ יד)
 -וטס יד ןוא ןרעטלע יד ןופ ןעגנוגייצרעביא עלַארעביל יד ,(ןיוועל לדנעמ
 -רַאה ךיוא רעבָא ןבָאה סעיטַאּפמיס עשיגָאלָאעדיא עריא ,הביבס עשיטנעד
 טקעלעטניא ריא ןוא סעיצָאמע עריא :טעטילַאודיװידניא ריא טימ טרינָאמ
 -עש ַא ןעיובוצפיוא טבערטשעג טָאה סָאװ ,גנוגעוװַאב ַא וצ טריפעג יז ןבָאה
 ,דיחי ןכעלטיא רַאפ טלעוו ערענ

 ַא יװ טעברַאעג ןוא דנַאלסױא ןופ טרעקעגמוא ךיז יז טָאה 1912 ןיא
 -סיוא ןכָאנ .עשרַאװ ןיא עיזַאנמיג סיקצעלַאק ןיא שיזיוצנַארפ ןופ ןירערעל
 ןטלַאטשנַא יד ןיא טעברַאעג יז טָאה חמחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךָארב
 טָאה יז ואוו ,גרוברעטעּפ ןוא לעמָאה ,ענליוו ןיא רעדניק עזָאלמײה ןופ
 ךָאנ ,(ןסרוק-וועשזוטסזעב) ןסרוק-ןעיורפ ערעכעה יד ףיוא טרידוטש ךיוא
 ןופ עיצקַאדער רעד ןיא טעברַאעג יז טָאה 1917 ןופ עיצולָאװער-ץרעמ רעד
 ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ טַאירַאטערקעס ןיא ןוא גנוטייצ רעשידנוב רעד
 ןשידנוב ןטנַאקַאב ןטימ טַאהעג הנותח יז טָאה 1917 ןיא ,דנַאלסור ןיא דנוב
 ןַאמ ןטימ ןעמַאװצ ךיז יז טָאה 1918 ןיא ןוא ,(יליגריוו) ןהכ ךורב רעוט
 רעד ןרָאװעג ךיג זיא בוטש רעייז .ענליוו טָאטשמיײה ריא ןיא טרעקעגמוא
 טָאה ןעמ ואוו ,רערעל ןוא רעביירש ,רעוט שכעלטפַאשלעזעג רַאפ רטנעצ
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 ןדָאטעמ עיינ ,ןעגנופַאש עשירַארעטיל עיינ ,ןעקנַאדעג עיינ טריטוקסיד
 .ןענרעל ןופ

 דלעפ ךעלטנגייא ריא ןענופעג ןהכ-לעּפוטס הרש"-היח טָאה ענליוו ןיא
 -עג ענליוו ןיא ןבָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד .טעברַא ןופ
 ךיוא זייוולייט ןוא עטלושעג שיסור .שינערעקרעביא עלערוטלוק ַא טכַארב

 הרש-היח .שידיי וצ ןָאטעג רעק ַא ךיז ןבָאה ןטנעגילעטניא עטריציפיסור
 -רַאפ ןוא טנרעלעג ךיז טָאה יז ,םָארטש םעד ןיא ןיירַא זיא ןהכ-לעּפוטס
 ,רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש רעשידִיי רעד ןופ טפַאשטנעק ענעגייא ריא טמָאקלופ
 עשידיי עיינ ןפַאש ןוא ןרישזנַארַא ןיא לייטנָא ןקיטעט ַא ןעמונעג טָאה יז

 טימ ןעמַאװצ טרישזנַארַא ,סרערעל עשידיי ןדליבסיוא ןפלָאהעג ,ןלוש

 -עגניי ןוא רענטרעג-רעדניק ןופ סרערעל רַאפ ןסרוקזלבערפ יד ןוקָא עירַאמ

 ,עיזַאנמיג-לַאער רעשידיי רעד ןיא ןירערעל ַא ןעוועג ,ןסַאלק-לושסקלָאפ ער
 -על ןשידיי רענליוו םעד ןדנירג רַאֿפ טעברַא-גנוטיירגוצ רעד ןיא ןפלָאהעג

 ,עשרַאװ ןיא רָאפנעמַאזוצ-לוש ןט1 ןפיוא טַאגעלעד ַא ןעוועג ,רַאנימעס-רער

 ,ענליוו ןיא (ק"בצ) טעטימָאק-סגנודליב ןלַארטנעצ ןיא וויטקַא ןעוועג זיא ןוא

 ,טעברַא-לוש רעד ןופ דלעפ עטסרעווש סָאד ןבילקעגסיוא יז טָאה ךיז רַאפ

 -םימותי ןשידיי םייב לוש-יקסנַא .ש רעד ןופ ןירעטלַאוװרַאפ יד ןרָאװעג זיא יז

 -עג ןבָאה ןעמָארגָאּפ ןוא המחלמ ןופ םימותי רעטרעדנוה ואוו ,טַאנרעטניא
 -מערַאװ עכעלנעזרעּפ יד ךיוא רָאנ ,שינעטנעק זיולב טינ ןעמוקַאב טפרַאד
 םייה רעקידנלעפ רעד רַאפ ןריסנעּפמָאק לסיב ַא שטָאכ ןעק סָאװ ,טייק
 ,עגנוי ןופ לַאנָאסרעּפ-רערעל ַא ךיז םורַא טלמַאועג טָאה יז .החּפשמ ןוא
 עוויסערגָארּפ ,עיינ טכוזעג ןבָאה ייז .רערעל עשיטסָאיזוטנע ןוא עטעדליבעג
 ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא לוש-יקסנַא יד .קיגָאגַאדעּפ ןופ ןדָאטעמ
 רעד ןופ לַאנָאסרעּפרערעל םעד ןופ רערעדעי טעמכ .,טלַאטשנַא-רעטסומ

 ןופ ילבפיוא םוצ ןגָארטעגיײב ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא טָאה לוש-יקסנַא

 .ןזעוולוש ןשידיי

 -ָאס םעד ןריזינַאגרָא םייב ויטקַא ןעוועג ךיוא זיא ןהכ-לעּפוטס .ש .ח

 עטסיל רעשידנוב רעד ףיוא זיא יז ןוא ענליוו ןיא דנוב ןשיטַארקָאמעד-לַאיצ

 -ָאמעד רעשידיי רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ךיוא
 ןפיוא ןבילבעג רעבָא זיא טעברַא רקיע ריא .ענליוו ןיא הליהק רעשיטַארק

 -עג ךיוא ריא טָאה סָאװ ,םזימיטּפָא ריא ןיא .גנודליב ןוא לוש ןופ דלעפ

 -ךַאטימ עריא טימ יז טָאה ,ןעגנושיטנַא עכעלנעזרעּפ ןגָארטרעביא ןפלָאה
 ןרעוו ןלָאז סָאװ ,סעיזַאנמיג ןוא ןלוש-בייהנָא עשידיי ןגעוו טמיורטעג רעטעב
 טקַאהעגרעביא רעבָא ךיז טָאה ןבעל ריא .,ןטייל ייב ןוא זנוא ייב רעטסומ ַא
 םעד יז זיא ,רָאי 33 ןרָאװעג טשרעקָא זיא יז ןעוו .טכירעגמוא ןוא ירפ
 טלָאמעד זיא סָאװ ,רעטכָאט ריא .טעּפמיק ןיא ןברָאטשעג 1923 ץרעמ ןט9
 ,1941 רעבמעטּפעס ןיא ,ָאטעג רענליוו ןיא ןעמוקעגמוא זיא ,ןרָאװעג ןריובעג
 ןברָאטשעג זיא יליגריוו"ןהכ ךורב) םהרבא ןוז ריא זיולב זיא ןבעל ןבילבעג

 .(ענליוו ןיא 1926 רַאונַאי ןט31 םעד

 ךס ַא ןעוועג זיא טייקכעלנעזרעּפ ריא ןופ טרעװ רעד ןוא ןח רעד
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 עטערקנָאק ריא ןענעכערסיוא ןופ ןעמענסױרַא ןעק ןעמ רעדייא רעקרַאטש

 דיא ןיא לדייא ,ןעזסיוא ריא ןיא ןייש ןעוועג זיא יז .ןעוטפיוא ןוא ןטייקיטעט

 רַאפ דנַאטשרַאפ טימ ,ןשטנעמ ןוא ןטקַאפ ןצַאשּפָא ןיא גולק ,ךיז ןעמענַאב

 -נַאטס עשיטעטסע ןוא עשילַארָאמ עכיוה טימ טרָאפ ןוא ןטיײקכַאװש טמענעי

 -יסנעס עשיאירפ ַא טלַארטשעגסױרַא טָאה טלַאטשעג ריא ןופ .ןדרַאד

 -וצסױרַא גנובערטש ַא ןוא ערעדנַא טימ ןדיילוצטימ טייקטיירג ַא ,טייקזויט

 -קַאװרעד רעדָא דניק ,דיחי ןדעי ןופ עטסעב ןוא עטסנעש סָאד ןעגנערב

 ,םענעס

 עשידנוב יד ןבירשעג ריא ןגעוו טָאה ןהכ-לעּפוטס ןופ טיוט ןכָאנ

 רעשיטעווָאס ַא ןיא טגנערבעגמוא רעדָא ןעמוקעגמוא) לַאטנעזָאר ענַא ןירעוט

 םעיינ ןופ ןירערעל ַא ןיא יז; :(המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב הסיפת

 טרעטנומ ,ןטנעמירעפסקע טכַאמ .,ןגעוו עיינ קידנעטש טכוז עכלעוו ,ליטס

 םעד טָאה ןײלַא יז ,ןשרָאפ ןוא ןפַאש םוצ רעטעברַאטימ עגניי עריא ףיוא

 םענייש ַא ,גנודליב עשיטסינַאמוה עטיירב ַא :םעד וצ לַאירעטַאמ ןקיטיינ

 יז .טייקיטעט-סנבעל ןוא טייקיאעפ-סטעברַא עסיורג ,קַאמשעג ןשיטעטסע

 -רעטנוא סָאװ ,עיציאוטניא עשיגָאגַאדעּפ יד סָאמ רעסיורג ַא ןיא ךיוא טָאה

 ,הכאלמ-לעב ןטלושעגסיוא םעד ןופ רערעל ןטשטנעבעג-טָאג םעד ױזַא טדייש

 "עג עלַא טימ ךיז יז טריסערעטניא םענרַאפ ןשיגָאגַאדעּפ ןטיירב ריא ייב

 -רערעל םעד זיב לושרָאפ ןופ קידנבײהנָא ,גנודליב ןוא גנואיצרעד ןופ ןטיב

 ,(1924 ענליוו ,סקנפ-לוש) .?רַאנימעס

 א
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 ןיצלעגנייא ןרהא

 -ַאב ,טנגעג רענליוו ,זדָארבדָאּפ לטעטש ןיא 1887 רָאי ןיא ןריובעג
 ןיא רעטעּפש ,רדח ןיא טנרעלעג .גנואיצרעד עלענָאיצידַארט ַא ןעמוק

 טחוש םעד ,רעטעפ ןייז ייב ןטלַאהעגפיוא ךיז טלָאמעד} הבישי רעקדָאבָאלס

 לאומש השמ רעגעלרַאפ ןשידיי רעקרָאי-וינ ןקידרעטעּפש ןופ רעטָאפ --

 ,(יקסרַאלקש

 -ירפַאב טשינ רוחב-הבישי ןנניי םעד ןבָאה םידומיל עשידיי עטלַא יד

 .סנבעל עיינ יד וצ ןיא ןעמרָאפ-סנבעל עיינ וצ ןגיוצעג טָאה םיא .טקיד

 גנוגעוַאב-רעטעברַא עשידיי יד ןגיוצעגוצ ןבָאה סערעטניא ןייז ,ןעמעלבָארּפ

 ןָא טביוה ןוא דנוב ןיא וויטקַא טרעװו רע .רוטלוק עכעלטלעוו-שידיי יד ןוא

 "עג ךיוא טָאה ןעגנוריסערעטניארַאפ עבלעז יד .רָאלקלָאפ ןשידיי ןשרָאפ
 .(ןייפ םייה רעד ןופ) הרש היח יורפ ןייז טַאה

 ענליוו ןיא סױרַא זיא סָאװ ,םקנפ ןיא הרש היח טָאה 1913 רָאי ןיא ןיוש

 קילטנעצ עכעלטע טכעלטנפערַאפ ,רעגינ .ש ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 "יל ןופ ןעגנולמַאז סנדייב ערעייז ,טלמַאזעג טָאה יז סָאװ ,רעדיל-סקלָאפ
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 ןרָאװעג טכעלטנפערַאט ךיוא ןענייז ןלַאירעטַאמ-רָאלקלָאפ ערעדנַא ןוא רעד

 ,רָאלקלַאפ רעשידיי עבַאגסיוא-ָאוװיי רעד ןיא
 -סור ןיא ןעוועג ןיצלעגנייא ןרחַא זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 דנוב ןופ רַאטערקעס רעד ןעוועג רע זיא עװַאטלָאּפ טָאטש רעד ןיא .,דנַאל

 .עגיל-רוטלוק רעד ןופ ןוא
 ןייק ןעמוקעגקירוצ ןיצלעגנייא זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 טימ ןעמונרַאפ ךיז רעטייו רע טָאה ןליױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא ,זדָארבדָאּפ
 "נָאּפסערָאק טקורדעג ךיוא טָאה רע ,רָאלקלָאפ ןשידיי ןשרָאפ ןוא ןעלמַאז

 ןיא ךיוא יו ,עשרַאװ ןיא גנוטייצ-סקלָאפ רעשידנוב רעד ןיא סעיצנעד

 .גָאט רענליוו
 ןעמוקעגמוא ןיצלעגנייא ןרהַא זיא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעשב

 יורפ ןייז .קינליבָאק לטעטש ןיא הטיחש יד טריפעגכרוד ןבָאה סיצַאנ יד ןעוו

 -גייא ךיז טָאה -- סעקטסידנוב עדייב -- האל רעטכָאט יד ןוא הרש היח
 ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה ייי .הטיחש רעד ןופ ןרעוו וצ לוצינ טלָאמעד ןבעגעג

 -סערַא ייז טָאה'מ ןוא ןלַאפעגכרוד ייז ןענייז רעטעּפש .םירעיוּפ עטנַאקַאב ייב
 טצעזעגנייא ןוא ענליוו זייק טגנערבעג ייז ןעמ טָאה 1942 ינוי 16 םעד ,טריט

 ,סיקשיקול ףיוא עמרוט ןיא
 רענליװ ןופ ךובגָאט : קורק ןאמרעה .19238 ענליװ ,(ָאװיי) רָאלקלָאפ רעשיזײ : 3

 ,1961 קרָאי-וינ ,ָאטעג

 ה .ש י
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 ץעילָאקָאטנַא קחצי .רד

 -ינַאגרָא רעקיטרָא רעד ןיא רעוט ַא .ענליוו ןיא רָאטקָאד-ןיצידעמ

 -סקלָאפ רעשידנוב רעד ןופ טנעדנָאּפסערָאק רענליוו ןוא דנוב ןופ עיצַאז

 (ןַאי -- ןבירשעגרעטנוא ךיז) עשרַאװ ןיא גנוטייצ
 ןעװעג זיא ענליוו ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ןרָאי יד ןיא

 עוויסנעטניא סרעדנוזַאב ַא ןזיװעגסױרַא ,סיצַאנ עשטייד יד ןופ טשרעהַאב
 -רֶא טימ ןעמונרַאפ ךיז ,לָאטיּפש-ָאטעג ןיא טעברַאעג טָאה רע .טייקיטעט
 ןסעומש עשיניצידעמ ערעלוּפָאּפ ,נ .א ןעגנוזעלרָאפ עכעלטנפע יד ןריזינַאג

 .דנוב ןשידרערעטנוא ןיא וויטקַא ןעוועג ןוא טנוזעג-סקלָאפ ןגעוו
 יסיורַא סיצַאנ יד םיא ןבָאה 1943 ןיא ָאטעג רענליוו םעד ןרידיווקיל ןכָאנ

 -טנַא סָאד טריזינַאגרָא רע טָאה עדערע רעגַאל ןיא ,דנַאלטסע ןייק טקישעג
 סָאד .ןסישרעד םוצ טריפעג טָאה'מ עכלעוו ,ןדיי עּפורג ַא ןופ ןפיול
 ןיא טּפַאכעג םיא רענלעז עשטייד ןבָאה רעטעּפש .ןבעגעגנייא ךיז טָאה

 ,1944 טסוגיוא ןיא סָאד זיא ןעוועג .ןסָאשרעד ןוא דלַאװ ַא
 : יקסניגרעשטאק .ש .1961 קרַאי-ינ ,ָאטעג רענליװ ןופ ךובגָאט : קורק ןאמרעה : .ב

 ףמַאק ןיא אטילד םילשורי :יקצעשזרָאװד קרַאמ .רד ,1947 קרַאי-וינ ,179 .ז ,ענליװ ןברוח

 ,ךנאב רעטשרע ,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל .8 ןירַאּפ ,םוקמוא ןוא

 ,1956 קרָאייוינ

 ה .ש יי
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 ץילסייו בקעי םהרבא

 ןברָאטשעג -- ןלױּפ-שיסור ,קסניק ןיא 1891 רעבמעצעד 21 םעד ןריובעג

 .עילַארטסױא ,ןרובלעמ ןיא 1966 טסוגױא 25 םעד

 ץילסייו .ליכשמ ַא ןוא רחוס ַא ןעוועג זיא םייח רעטלַא רעטַאפ רעד

 "מיג רעמָאדַאר ןיא טנרעלעג טָאה =?

 -עגסיוא זיא רע ןענַאװ ןופ ,עיזַאנ

 רעשיטילָאּפ רַאפ ןרָאװעג ןסָאלש

 ,טייקיטעט

 -ַאיצָאס רעד טימ גנודניברַאפ ןייז

 -ַנָא ךיז טָאה גנוגעװַאב רעשיטסיל

 ןיא ,דנוב םעניילק ןיא ךָאנ ןביוהעג

 רעװיטקַא ןַא .ןטייצ עשיראצ יד

 ןבילברַאפ ןיש רע זיא טסידנוב

 ,םוטעמוא ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עלַא

 -רַאפ םיא טָאה לרוג רעד ןיהואוו

 טעטש רעקילטנעצ ןיא --- ןגָארט

 .רעדנעל ןוא

 -ַאנמיג ןופ םיא ןקיטיײזַאב ןכָאנ

 יַארד ַא ןיא טנועלעג ךיז טָאה רע ואוו ,עשרַאװ ןייק קעװַא ץילסייוו זיא עיז

 "עג רע זיא -- 1911 ןיא -- טייצ רעבלעז רעד ןיא ךרעב .לוש רעשיטַאמ

 ,רימזה רעװעשרַאװ ןופ עיצקעס רעשיטַאמַארד רעד ןיא דילגטימ ַא ןרָאװ

 יָארּפ ַא ןעועג רעטעּפש .טריפעג טָאה ןַאמרעה דוד רעסישזער רעד סָאװ

 רע טָאה טעטש לָאצ ַא ןיא .רעטַאעט ןשידיי ןופ טסיטרַא רעלענָאיסעפ

 .רעסישזער רעייז ןעוועג זיא ןוא ןויירק עשיטַאמַארד טלעטשעגפיוג

 ךיוא ץילסייו זיא ץניװָארּפ רעשילױּפ רעד ןופ רעטרע עקינייא ןיא

 ןיא רעטעּפש ןוא גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןיא ליטעט שיטילָאּפ ןעוועג

 "עג טימ ,טבעלעג טָאה רע ואוו ,עילַארטסיױא ןיא רקיעב ,רעדנעל ערעדנַא

 ןֵא וו יא קיטעט ןעוװעג רע זיא ןרובלעמ ןיא .1928 ןופ ,תוקספה עסיוו

 ,לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןיא רערעל ַא יו יא ,רָאיטקַא

 זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ דָאירעּפ ןטשרע ןיא .דָאזיּפע ןַא

 ןעמוקעג ,(רעטַאעט ןשידיי ןופ ןיטטיטרַא ןַא) דבכוי ,ןצילסייוו ןופ יורט יד

 ייב ךיוא .םיבורק סנַאמ םעד טכוזַאב טָאה יז .עיקסָאמ ןייל ענליוו ןופ

 -טניירפ רָאג ןעמונעגפיוא יז טָאה יורפ סווָאניװטיל ,ןעוועג יז זיא ןווָאניװטיל

 ,טדערעג ריא טימ טָאה רע סָאװ ,רעטרעוו עקיצנייא *: .רע טשינ רעבָא ,ךעל

 7? ץעווָאדנוב רעשירַאנ ַא ץלַא ךָאנ זיא ןַאמ ןייד, : עגַארפ יד ןעוועג זיא

 : טגָאזעג רימ טָאה ,טלייצרעד סָאד טָאה רע ןעוו ,ץילסייו בקעי םהרבא

 ַא ןעניד רעדייא "ץעווָאדנוב רעשירַאנ; ַא ןביילב טלָאװעג רעסעב בָאה'כ

 טָאה'ס יװ ,ךַאמּפָא רעלטיה-ןילַאטס םעד ןסָאלשעג טָאה סָאװ ,גנוריגער

 "עג זיא ץילסייו בקעי םהרבא ןופ רעטומ יד) .רעטעפ רעגולק ןיימ ןוטעג



 -עּפש זיא סָאװ ,ךַאלַאװ ךענעה ריאמ ןופ רעטסעווש ַא ,ךַאלַאװ עינַאפ ןעוו

 -יוא רעשיטעווָאס ןוא רעוט רעשיטסיװעשלָאב ַא יװ ןרָאװעג טמירַאב רעט

 ,(וָאניװטיל םיסקַאמ ןעמָאנ ןרעטנוא רעטסינימ -ןרעס
 .ה .ש

 א א

 -טסניק ןשידיי ןופ ףױרַא-גרַאב םעד טכַאמעגטימ ןבָאה סָאװ ,עלַא יד רַאפ
 -ַאב טוג ןעוועג ץילסייוו בקעי ןעמָאנ רעד זיא ,ןליופ ןיא רעטַאעט ןשירעל

 ,יד טימ געווסנבעל ןייז ןדנוברַאפ רע טָאה ןָא ןרָאי עטסגניי יד ןופ .טנַאק
 ןֿבעל ךעלשטנעמ ןוא שידיי יינ ַא וצ ןסירעג ךיז ןבָאה סָאװ

 ןרָאי יד ןיא .קסניק ןוא םָאדַאר ןיא טייקיטעט עשידנוב ןייז ןביוהעגנָא
 ןעועג רע זיא המחלמ-טלעו רעטשרע רעד תעשב עיצַאּפוקָא רעשטייד ןופ

 ,טעטש-ץניװָארּפ לָאצ ַא ןופ גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא קרַאטש
 זױלב טשינ טכַאװעגפיױא גנוגעװַאב -רעטעברַא עשידיי יד טָאה טלָאמעד

 דלעפ ןפיוא ןרעקַא ףיט ןעמונעג ךיוא טָאה יז ,טײקװיטקַא רעשיטילָאּפ וצ
 -נַא-רעל ,ןלוש עכעלטלעוו-שידיי ןענַאטשעגפיוא עקַאט ןענייז .רוטלוק ןופ

 ןּפורג עשיטַאמארד ךיוא יו ןבולק-רוטלוק ,ענעסקַאװרעד רַאפ ןטלַאטש
 ייב רעירפ -- ןצילסייוו טלָאמעד רימ ןעניפעג ןטייקיטעט עלַא יד טָא ןיא

 טימ ןריפנָא ןוא ןריזינַאגרָא םייב רעטעּפש ןוא טעברַא-רוטלוק רענײמעגלַא

 : טעטש יד ןטסרעמ םוצ ןעוועג ןענייז ?עירָאטירעט , ןייז ,ןּפורג עשיטַאמַארד
 -געל ַא .קסניק טָאטשנריױבעג ןייז ןוא ןישזבָאד ,ןינָאק ,ָאלָאק ,עװַאלמ ,ענטוק
 יד ןיא ךיז טָאה טָאטש יד טָא .קעװַאלצָאלװ ןיא רע טביילברַאפ טייצ ערעג

 עשידנוב יד .טײקוװיטקַא ריא טימ טנכייצעגסיוא לעיצעּפס 1919-1916 ןרָאי
 ץילסייו ןוא טָאטש ןיא רבד-םש ַא טרעוװו "טפנוקוצ, טפַאשלעזעג-רוטלוק

 -ַארד רעד טימ ןָא טריפ רע -- טייקיטעט עוויסנעטניא ןַא טרָאד טלקיװטנַא

 רענײמעגלַא ןופ .ךיוא ןײלַא טליּפש ןוא טריסישזער ,עיצקעס רעשיטַאמ

 ןוא רעטַאעט םוצ רעביא רע טייג טעברַא-רוטלוק ןוא רעכעלטפַאשלעזעג

 -ידיי ַא טרעו רע .ןבעל ןיא ליצ ןקידרעטייוו ןייז וע טדניברַאפ םיא טימ
 .רעליּפשיוש רעש

 -ַארד םעד ןיא ךרוד רע טכַאמ רעטַאעט ןשידיי םניא טירט עטשרע יד
 דוד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא "רימזה; רעװעשרַאװ ןופ לבמַאסנַא ןשיטַאמ
 ןשירעלטסניק ןייז רַאפ ןטלַאהעג ןבעל עצנַאג סָאד רע טָאה םיא .,ןַאמרעה

 ,ץרפ .ל .י ןופ טקריװַאב קרַאטש ץילסייו ךיוא טרעוו טלָאמעד .ךירדמ

 ןגייל ייז ןוא ךיז ןיא ןײרַא רע טּפַאז ןצילב-רעטרעוו ןוא ןעקנַאדעג ענייז
 ,ןימאמ-ינא ןשירעלטסניק ןוא ןלעוטקעלעטניא ןייז ןקיטלַאטשעג םייב םתוח ַא
 עלַאיצָאס יד רַאפ סערעטניא ןזיװעגסױרַא ןטלעז ןבָאה רעליּפשיוש עשידיי

 םינינע יד ביוא .ןבעל ןשידיי ןופ ןשינעלגנַאר עלַאנָאיצַאנ ןוא ןעמעלבָארּפ

 עטכַאמרַאפ יד ןיא ןעועג סע זיא ,טריסערעטניארַאפ לָאמַא ָאי ייז ןבָאה
 ,לַארטײנ ןטלַאהעג ךיז ןעמ טָאה ןסיורד רַאפ -- ןבעל רעייז ןופ םירדח

 ןענייז סָאװ ,רעליּפשיוש עשידיי ענעטלעז יד ןופ ןעוועג זיא ץילסייוו
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 עכעלטפַאשלעזעג ענייז ,ןטכַארט ןופ ןפוא ןייז .ןגעו ערעדנַא ףיוא קעװַא

 זיא רע .ןטלַאהַאב טשינ לָאמנייק רע טָאה ןעגנוגייצרעביא עשיטילָאּפ ןוא
 רעשידי רעטירב רעד רעביא דתב ןטימ רעייגטימ רעיירט ַא ןעוועג
 ,טלעוו רעד ףיוא טײקטײרּפשעצ

 רעד ןיא ןטערטניײרַא סָאד זיא ןבעל ןייז ןיא טקנוּפדנעװ רעקיטכיוו ַא
 רעכיירגלָאפרעד רעד ןעוו ,1919 רָאי ןיא סָאד זיא ןעשעג .?עּפורט רענליווק
 יָאג רעד רעביא ןעגנולקעג טָאה רעטַאעט ןשירעלטסניק םעד טָא ןופ םש
 טליּפשעג טרָאד רע טָאה רעירפ .טלעװ רעשידיי-טשינ ןוא רעשידיי רער
 -פיוא רעד ןיא טקורעגסױרַא ךיז רע טָאה טנורגרעדָאפ ןיא ,ןלָאר ערענעלק
 יד ."םואעזילע, רעטָאעט רעװעשרַאװ ןיא ?קוביד, סיקס--נַא .ש ןופ גנוריפ
 ןעמוקעגרָאפ זיא לקַאטקעּפס ןשירָאטסיה ןוא ןסיורג םעד טָא ןופ ערעימערּפ
 ןשידיי םעד רעק ןקיטכיו ַא ןבעגעג טָאה יז .1920 רעבמעצעד ןט9 םעד
 ןקיטרַאנגײא ,םענעגייא ךָאנ ןשינעכוז ענייז ןיא רעטַאעט ןשירעלטסניק
 -ןדָאזיּפע יירד טליּפשעג "קוביד, ןיא טָאה ץילסייו בקעי .ליטס ןשידיי

 רעטעּפש .לדנעמ 'ר ןוא דיסח רעטייווצ רעד ,ןלטב רעטירד רעד : ןלָאר

 ,רעצינירב רעדנעס 'ר -- ןלָאר-טּפיױה יד ןופ ענייא ןיוש רע טליּפש

 ענעדישרַאפ ןעמוקעגרָאפ רדסכ ןענייז "עּפורט רענליוע רעד ןיא
 רַאפ תבש, טכַאמעג ןוא ריא ןופ ןטערטעגסױרַא ןענייז ןרָאיטקַא .םייוניש
 ןכײררָאלג םעד טצונעגסיוא ןוא ןעמונעגטימ ךיז טימ ןבָאה לייט ,?ךיז
 גָאט ןטצעל ןזיב ןטרָאד רעבָא טביילב ץילסייו ."עּפורט רענליווק ןעמָאנ
 זיא סָאװ ,"רענליוו, יד ןופ לייט רעד ןעוועג זיא סָאד .ץנעטסיזקע ריא ןופ
 רועיש א ןָא טכַאמעגכרוד טָאה עּפורט עקיזָאד יד .ןליוּפ ןיא ןבילבעג
 ךיוא טייצ ערעגנעל ַא ןעוװעג ,ץניװָארּפ רעשילױּפ רעד רעביא סעזייר
 ,ןיו ןיא ךיוא טליּפשעג ,עינעמור ןיא

 ןָאנבױא ןַא "עפורט רענליוש רעד טָא ןיא טמענרַאפ ץילסייוו בקעי
 טנכייצ רע .ןעגנוריפפיוא-רעטַאעט ךס ַא ןופ ןָאט-טּפױה םעד טּפָא טיג ןוא
 טכַאניײב , ,"קוביד, ןיא לכ-םדוק ןוא סעיצַאערק"עניב ךס ַא ןיא סיוא ךיז
 רעד, ,(לרעדיינש עקילייה סָאד) "םשה שודיק, ,(ןחדכ) ?קרַאמ ןטלַא ןפיוא
 ןוא (יבר רעד) "רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה טימ השעמ ַא, ,(ל"רהמ) "םלוג
 רעד עכלעוו ייב ,רעליּפשיוש ןימ םעד וצ טרעהעג טָאה רע .ךָאנ ןוא ךָאנ
 ןעמערופ םייב טרָא ןקידנטײדַאב ַא טמענרַאפ ,עקידלכש סָאד ,טקעלעטניא
 .עניב רעד ףיוא ןטלַאטשעג ערעייז

 ןוא ןטנװָא-עיצַאטיצער עלעודיווידניא טימ ףיױא רע סערט טפָא רָאג
 שינעעשעג ענעביוהרעד ַא לָאמ עלַא ןענייז ןטירטפיוא ענייז .ןטרעצנָאק-טרָאװ
 םיבושי עשידיי יד רעביא ךיוא יוװ ,ןלױּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא
 ,טלעוו רערָאג רעד רעביא ענעפרָאוװעצ

 -נַאװ םעד רע טמענ ,ךיז טקידנע ?עּפורט רענליוו, ןייז ןעוו ,1935 ןיא
 ןיא ,עּפָארײא-ברעמ ןיא רעטַאעט שידיי טליּפש ןוא טנַאה ןיא ןקעטש-רעד
 .עילַארטסיױא ןוא רעדנעל רענַאקירעמַא-םורד יד

 -ןינ ןיא םיא רימ ןפערט המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ןברוח ןכָאנ
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 -געמַאזוצ ןטשרע םוצ טַאגעלעד ַא יו ,1948 ןיא ךיז רע טקילײטַאב ָאד ,קרָאי
 -ַאב יד ןיא ויטקַא זיא רע ,סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי ןכעלטלעװלַא ןופ רָאפ
 עסיוועג ַא .רעטַאעט ןשירעלטסניק ןשידיי םנופ ןבעלפיוא ןגעוו ןעגנוטַאר
 ,לָאערטנָאמ ןיא לבמַאסנַא-רעטַאעט ןשיטַאמַארד ַא טימ ןָא רע טריפ טייצ
 טרָאד ךיוא ,עילַארטסױא ,ןרובלעמ ןיא ךיז רע טצעזאב ףוסל ןוא ,עדַאנַאק
 דילגטימ ַא יו ."ןעמַאלפ עשימייה, יד ףיוא ןטלַאה סָאװ ,יד וצ רע טרעהעג

 רעטַאעט ךיוא טליּפש ,ןטעטיוװיטקַא ענייז ןיא ךיז רֶע טקילײטַאב ,דנוב ןופ
 -עג-רוטלוק רעד ןיא קיטעט ןעוועג ךיוא זיא רע .ךיז טזָאל סע רָאנ ןעוו

 רערעל ַא יװ ןרובלעמ ןיא רע טעברַא ןרָאי עטצעל יד ."המידק, טפַאשלעז

 ,ןלוש עשידיי יד ןיא

 רעטַאעט ןייז .ןסיוועג ךס ַא טימ רעלטסניק ַא ןעוועג זיא ץילסייוו בקעי
 ,תונווכ עטסנביוהרעד ןוא עטסנייר יד טימ ןָאטעג לָאמ עלַא רע טָאה הדובע

 ןַאסנערעּפ .מ

0 

 םיובסָארג לואש .רד

 ןעוועג זיא לאומש רעטָאפ ןייז .שטשָאמַאז ןיא 1890 רָאי ןיא ןריובעג
 -ורב סרעטומ רעד .רעקנעדיירפ ַא ןרָאװעג רעטעּפש ,ןדמל ַא ןוא דיסח ַא
 שטשָאמַאז ןיא ןטסידנוב עטשרע יד ןופ -- רעטבילעג לשיפ ןעוועג זיא רעד

 ןופ רָאטקעריד-גנודליב רעטעּפש) {

 יו ,(עקירעמַא ןיא גניר-רעטעברַא
 -סָארג לאומש טָאה ,רעוט-ללכ ַא

 -ניא עסיורג ַא ןזיװעגסױרַא םיוב
 גנודליב ןופ םינינע יד וצ סערעט

 -גיק ענעגייא ענייז ,גנואיצרעד ןוא
 ןוא עשידיי ַא ןבעגעג רע טָאה רעד
 ,גנודליב עניײמעגלַא

 ןיא ןיוש טָאה םױבסָארג לואש

 -גיא ןביוהעגנָא ךיז ןרָאי עגניי יד
 -ענָאיצולָאװער רעד טימ ןריסערעט

 רע זיא קיטייצכיילג ,גנוגעוװַאב רעד
 -שידיי ןטימ ןסירעגטימ ןרָאװעג
 ױזַא ,סנַאסענער-רוטלוק ןּכעלטלעוו

 רעטשרע רעד רַאפ רע זיא ,סעצָארּפ רעשיטילָאפ ַא ַא טָארדעג םיא טָאה'ס יו

 ןיצידעמ טרידוטש רע טָאה ןרעב ןיא ,ץייוש רעד ןיא קעװַא המחלמ-טלעוו

 ,ןלוּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא םעד ךָאנ ,1922 רָאי ןיא טריאודַארג ןוא
 ,ןילָאװרַאג לטעטש ןיא רָאטקָאד סלַא ןריציטקַארּפ ןביוהעגנָא טָאה רע ואוו

 -ויק רעד ןיא רָאטקָאד ןעוועג םיױבסָארג זיא 1920-1928 ןרָאי יד ןיא
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 ןיא םעדעמ רימידַאלװ רעריפ ןשידנוב ןופ ןעמָאנ ןפיוא עירָאטַאנַאס-רעד

 יעירָאטַאנַאס ןעוועג ךיוא רע זיא טייצ עסיוועג ַא .עשרַאװ ייב ,ןישעזדעימ

 "קָאד רעטוג ַא יו ןזיװעגסױרַא ךיז רע טָאה טעברַא ןייז ןיא .רעטלַאװרַאפ

 ערעדנוזַאב ַא .רעוט רעכעלטפַאשלעזעג רעכעלטרָאװטנַארַאפ ַא ןוא רָאט

 .רעדניק עקנַארק יד רַאפ טַאהעג רע טָאה טפַאשביל

 ,שטשָאמַאז טָאטש-םייה רעטלַא ןייז ןיא ןרָאפעגקירוצ רע זיא רעטעּפש

 טנוזעג סָאד ןטיהוצּפָא טפַאשלעזעג רעד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג רע זיא ָאד

 רע זיא דנוב ןופ עטסיל רעד ףיוא .(זָאט) גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ

 ןוטעג ךס ַא ךיוא טָאה רע .הליהק רעד ןופ סנרּפ סלַא ןרָאװעג טלייוועגסיוא

 "עג טוג ןבָאה סָאװ ,טָאטש ןופ ןדיי יד .עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי רעד רַאּפ

 ןגױצַאב ךיז ןבָאה ןרָאי עטסגניי יד ןופ ןילַא םיא ןוא החּפשמ ןייז טנעק

 -ָאפ םעד) סעקלאומש לאוש זַא ,טסואוועג ןבָאה ייז .ץרא-ךרד טימ םיא וצ

 רָאטקָאד רעטוג ַא זיא (סעװָאװ לדוד עקלאומש :ןפורעג ןעמ טָאה רעט

 ,טנעיצַאּפ ןרַאפ טגרָאז ןוא
 ערעדנַא ךס ַא טימ ןעמַאזוצ .,ןליוּפ ףיוא לַאפנָא סרעלטיה ןעמוקעג זיא'ס

 ,רימדול ןייק טמוק רע .טָאטש יד םיױבסָארג .רד טזָאלרַאפ ןדיי רעשטשָאמַאז

 1942 רעבמעטּפעס ןיא .טייצ רָאי 23 ךרעב טבעלעג טָאה רע ואוו ,ןילָאװ

 לייט ןסיורג ַא טימ ןעמַאזוצ ,יורפ ןייז ןוא םיא םיחצור עשיצַאנ יד ןבָאה

 ןטינשרַאפ קידתוירזכַא ,ןדיי רערימדול ןופ
 ,7 סערייא:סָאנעוב ,שטשָאמַאז סקנפ ,4 קרָאייינ ,ךוב'רוכזיירערעל ; .ב

 ה .ש י

= 

 ןָארבלעג ךורב

 -שידיסח ַא ןיא 1904 םורַא ןרָאװעג ןריובעג .עשרַאװ ןופ טמַאטשעג

 סרעטעפ יד ,רעמיטנגייא-זיוה א ןעוװעג זיא עטַאט רעד .םייה רעשיריבג

 -ענפיוא זיא רע .סרעמיטנגייא-זיוה ןוא םירחוס עסיורג ןעוועג עלַא ןענייז

 ,רעמורפ ,רעשינדמל ַא ןיא ןרָאװעג טעװעדָאה

 ןענייז ייז .הביבס רעשידיסח רענעסעזעגניײא-טלַא

 ןוא רעדורב רערעטלע ןַא :רעדניק ייווצ ןעוועג

 זיא עמַאמ יד ,םותי ַא ןרָאװעג טייהרעגנוי .רע

 -עג גנַאל ןבעל ַא ,ןברָאטשעגּפָא קיטייצירפ םיא

 ,קנעדנָא סעמַאמ רעד ןצרַאה ןיא ןגָארט

 גנַאהרָאפ ַא יװ טָאה ןעמַאמ רעד ןופ טיוט ןכָאנ

 .עילימַאפ רעד ןוא םיא ןשיווצ טזָאלעגּפָארַא ךיז

 "עגנָא ,רעזייב א ןעוועג קידנעטש זיא עטַאט רעד

 שפנו בלב זיא רעדורב רעד ,שטנעמ רעטערומכ

 -דַא) ןטפעשעג-עילימַאפ יד ןיא ןָאטעגנײרַא ןעוועג

 ךעלמייהמוא ןרָאװעג -- ןעמַאמ רעד ןָא --- םיא זיא ,(רעזייה יד ןרירטסינימ
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 ףיוא ןעװערעקרַאפ וצ ךיז ןסָאלשַאב רע טָאה .הביבס רעקיזָאד רעד ןיא
 -רעקרעװטנַאה רעשידיי רעד ןיא ןטערטעגניירַא זיא רע .געוו ןרעדנַא ןַא
 -רַאפ זיא רע .ײרעסָאלש טנרעלעג ךיז טָאה רע ואוו ,יקווַאטס ףיוא לוש
 'רעטקַארַאכ ןוא תונשקע סיורג טימ רעבָא ,עילימַאפ ןייז טימ ןבעל ןבילב
 -ָאד רעד ןיא געוו ןייז ןכָארבעגכרודַא ךעלגעט-גָאט דיז רע טָאה טייקטסעפ
 יד זױלב .דמערפ רעמ לָאמַא סָאװ ןרָאװעג םיא זיא סָאװ ,הביבס רעקיז
 םיא רַאפ ןזיװעגסױרַא טָאה ,עמַאמ א ןעוועג ךיוא ןיילַא זיא סָאװ ,ןירעגעווש
 -ַאכ ַא ןבילברַאפ זיא תונשקע .ריא רַאפ רע ןוא -- עיטַאּפמיס עליטש ַא
 -רעּפ רעפיט ַא טימ טרָאּפעג רעבָא ,ןבעל ץנַאג ןייז ףיוא ךירטש-רעטקַאר
 טייקשירבח רעמערַאװ ַא טימ ןוא טייקיטכירפיוא ןוא טייקכעלרע רעכעלנעז
 עביל םיא וצ ןפורעגסױרַא טָאה ןעמַאװצ ץלַא סָאד .טײקיצרַאהנּפָא ןוא
 ,טקַאטנָאק ןיא ןעמוקעג רָאנ זיא רע ןעמעוו טימ ,ןעמעלַא ייב עיטַאּפמיס ןוא

 גנוטסעפ ַא ןעוועג זיא סָאװ ,יקוװַאטס ףיוא לוש-רעקרעוװטנַאה רעד ןיא
 -ווב רעד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא דלַאב רע זיא ,טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ
 ןקידנע ןכָאנ .ויטקַא ריא ןיא ןרָאװעג ךיילג ןוא גנוגעווַאב-טנגוי רעשיד
 ןרָאװעג קיטייצכיילג ןוא קירבַאפ א ןיא ןטעברַא ןעגנַאגעג רע זיא לוש יד
 ןופ ןייארַאפ ןלעגָאיסעּפָארּפ םניא עיצקעס-טנגוי רעד ןיא רעוט רעוװיטקַא ןַא
 רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג רע זיא טייצ עסיוועג ַא ; רעטעברַא לַאטעמ
 ןגױצעגנײרַא רעמ ץלַא ךיז רע טָאה רעטייוו סָאװ .עיצקעס-טנגוי רעקיזָאד
 -טקניפ -- תולעמ ענייז קנַאד ַא .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ טעברַא רעד ןיא
 עטסדנימ יד ןגעוו גרָאז ,טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ,טײקנטיהעגּפָא ,טייקכעל
 ןיא ןגיטשעג ךיג רע זיא -- .וו .זַא .א טעברַא ןַא ןקידנערַאפ םייב םיטרּפ
 -עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא ,עיכרַארעה רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעד
 עכעלטע ןופ ךשמ ןיא ךיוא זיא ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ טעטימָאק רעוו
 טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ רַאטערקעס ןעוועג (1928 -- 1925 ךרע ןַא) רָאי
 ןרעטנוא טנעקעג םיא טָאה'מ ואוו ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעד ןופ
 ,ןארבלעג סירָאמ ןעמָאנ

 יד ןריזינַאגרָא ןביױהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא
 רעטעּפש ןוא זָאט םייב ןּפורג-טרָאּפס יוװ רעירפ ,גניגעװַאב-טרָאּפס עשידנוב
 טָאה ,ןרעטשנגרָאמ טפַאשלעזעג-טרָאּפס-רעטעברַא עקידנעטשבלעז יד יו
 ןרָאװעג זיא ןוא גנוגעװַאב-טרָאּפס רעד טימ טריסערעטניארַאפ ףכית ךיז רע
 -טנַא רעמ טָאה טעברַא-טרָאּפס .וויטקַא רעמ ןוא רעמ לָאמַא סָאװ ריא ןיא
 ,תומילש עשיזיפ טריזילָאבמיס םיא רַאפ טָאה טרָאּפס .רוטַאנ ןייז ןכָארּפש
 ץוצינ ַא ךיז ןיא טגָארט סָאװ סעּפע ,גנוגעווַאב עשימטיר ,םרָאפ ןופ טייקנייש
 ךָאנ ןוא ןגיוצעג ןטסרעמ םוצ וצרעד םיא טָאה --- טייקשירעלטסניק ןופ
 ,גנוגעוװַאב-טרָאּפס רעשידנוב רעד ןבעגעגּפָא ןצנַאג ןיא ךיז רע טָאה טייצ ַא
 -ייא ןעוועג רע זיא ,ןרָאי רעקיסיירד עטעּפש יד זיב ,15 רָאי ַא ןופ ךשמ ןיא
 ,גנוגעװַאב-ןרעטשנגרָאמ רעד ןופ שארב ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,יד ןופ רענ
 ,זָאט םייב ןפורג-טרָאּפס יד ןופ רַאטערקעס ןעװעג ייר רעד טול זיא רע
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 ןופ גנוטלַאװרַאפ-לַארטנעצ רעד ןופ ןוא לײטּפָא רעװעשרַאװ ןופ רַאטערקעס
 .ןרעטוענגרָאמ

 סָאד -- ןעמונעג לײטנָא וויטקַא ןיילַא רע טָאה גייווצ-טרָאּפס ןייא ןיא

 ,רעבָאהביל-רוטַאנ רעכעלטפַאשנדיײל ַא ןעוועג זיא רע .קיטסירוט ןעוועג זיא
 ,טריפעג ייז ןופ ךס ַא ןײילַא טָאה ןוא טבעלעגפיוא רע טָאה ןגולפסיוא ףיוא

 יד ןיא ןרעטעלק סָאד ,קיטסירוט-גרעב ןעוועג זיא עיסַאּפ עטסערג ןייז
 -טַאט יד ןיא טגנערברַאפ רָאי סעדעי טָאה רע סָאװ ,ןכָאװ רָאּפ יד .ןערטַאט

 ,(ןרעטענגרָאמ ןופ ןגולפסיוא טריפעג עקַאט טרָאד לָאמטפָא ןוא) ןער
 ,בוט-םוי רעסיורג ןייא ןעוועג םיא רַאפ ןענייז

 רעסיורג ַא ןוא ןלױּפ ןלַאפַאב ןענייז תולייח-יצַאנ עשטייד יד ןעוו

 -עגנָא זיא רע .קעװַא ךיוא רע זיא ,עשרַאװ ןופ קעװַא זיא ןשטנעמ םָארטש
 רע זיא ,רעקידנעלמוט-טשינ ןוא רעליטש ַא קידנעטש .ענליוו ןייק ןעמוק
 ןעמ לפיוו ףיוא .,ךיז ןיא טכַאמרַאפ ןוא טכַארטרַאפ ןרָאװעג רעמ ךָאנ ָאד

 .עשרַאװ ןיא עטנָאנ ענייז וצ ףליה טקישעג רע טָאה ,טנעקעג טָאה

 (ענליו טימ) עטיל טריּפוקָא 1940 ןיא טָאה דנַאלסור-טעווָאס ןעוו

 טָאה רע .,ןַאּפַאי ןייק קעװַא םירבח ערעדנַא לָאצ ַא טימ ןעמַאזוצ רע זיא
 ןייא טימ .עבָאק ןיא עינַאלַאק רעזנוא ןיא טבעלעג ליטש רעטייוו טרָאד

 ןקיש טנעקעג טכייל ןעמ טָאה ןַאּפַאי ןופ : ןעמונרַאפ קרַאטש ךיז רע טָאה ךַאז

 -טסָאּפ ןיא .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ייט ענעקורט ןוא ףייז ךעלעקעּפ עניילק

 ןיא רעבָא ,ןעמעננָא טלָאװעג טשינ ךעלעקעּפ יד ןעמ טָאה עבָאק ןיא טמַא
 טצַארקעגפיונוצ רע טָאה .ָאי --- ַאקַאסָא טָאטש רעסיורג רעקידתונכש רעד

 -עּפ עניילק טקַאּפעג טָאה ,טנעקעג רָאנ טָאה רע ןענַאװ ןופ ,טלעג לסיב ַא

 טקישעגּפָא ןוא ַאקַאסָא ןייק ךעלגעט-גָאט טעמכ ןרָאפעג .ייט ןוא ףייז ךעלעק
 רעוװעשרַאװ ןיא ןרעטשנגרַאמ ןופ עטנַאקַאב ענעדישרַאפ וצ ךעלעקעּפ יד
 ,ָאטעג

 עשידנוב עּפורג רעד ןופ געוװ-רעדנַאװ םעד טכַאמעגטימ רעטייוו טָאה רע
 -ַאפ א ןיא טעברַאעג טייצ עסיוועג ַא רע טָאה טרָאד .ײכנַאש ןייק םיטילּפ
 -רָא-ףליה-טסבלעז רעשידנוב רעד ןיא קיטעט ןעוועג ךיוא זיא ןוא קירב

 .עיצַאזינַאג

 ןטסידנוב עּפורג רעסיורג ַא טימ ןעמַאװצ רע טָאה המחלמ רעד ךָאנ

 ,דנַאל יירפ ַא ןיא ןרָאי ךָאנ -- ָאד ,עילַארטסיױא ,ןרובלעמ ןייק טרירגימע
 טיא ןיא ךיז טָאה -- טעברַא רעשיטסילַאיצָאס ןופ ןטייקכעלגעמ עיירפ טימ
 טָאה רע .טסױװיטקַא ןטלַא ןופ רעדָא רעד טקעוװעגפיוא יינ סָאד ףיוא
 רעד ןופ רַאטערקעס טייצ ַא ןעועג :טעברַא רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז
 ןריזינַאגרָא וצ וואורּפ ַא טכַאמעג טָאה ,עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רענרובלעמ

 רעטסומ ןטיול ןרענַאל רעמוז עכעלטע טריזינַאגרָא טָאה ,ןרעטשנגרָאמ ַא
 ערעדנַא ךס ַא טימ ןעמַאזוצ .ןליוּפ ןיא ןרעגַאל-ףיקס ןוא -טפנוקוצ יד ןופ

 .עשרַאװ ןיילק ַא ןבעלפיוא ןגעוו טמיורטעג רע טָאה

 ןופ טַאטלוזער ַא ןעוװעג רעכיז ןיא סָאװ ,טייקנַארק ערעטיב ַא רעבָא
 .ןרעצרַאפ ןוא ןגָאנ ןביוהעגנָא םיא טָאה ,ןעגנובעלרעביא-המחלמ ערעווש יד
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 -קעװַא זיא רע ,הביבס ןייז ןופ ןסירעגּפָא רעמ ןוא רעמ ץלַא ןרָאװעג זיא רע
 טשינ טָאה םזינַאגרָא רעטכַאװשעגּפָא ןייז .גנודניצנָא-ןעגנול ַא ףיוא ןלַאפעג
 ,1956 יַאמ ןט16 םעד ןברָאטשעג זיא רע .קנערק יד ןטלַאהעגסיױא

 ה ש מ

9 

 רעניוועל (ןָאימעס) ןושמש םײח

 ןברָאטשעג --- ןלוּפ שיסור ,עשרַאװ ןיא 1887 רַאונַאי ןט5 םעד ןריובעג
 ,דנַאלגנע ,ױגזַאלג ןיא 1962 טסוגיױא ןט18 םעד

 עכעלגעמרַאפ-טינ ןופ ןוז רעטסטלע רעד ןעוועג זיא רעניוועל ןושמש םייח

 ,רעדניק 6 טַאהעג ןבָאה ייז ,ןרעטלע

 ןייג ירפ טזומעג רעבירעד טָאה רע

 רעד ןיא ןפלעהוצוצ ידכ ,ןטעברַא
 ,רָאי 16-15 ןופ רעטלע ןיא ,הסנרּפ

 ןקיטנייה ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא

 ןעוועג ןיוש רע זיא ;טרעדנוהרָאי
 "ידרערעטנוא רעד טימ ןדנוברַאפ

 רעכלעוו ,גנוגעווַאב רעשידנוב רעש

 יד ךשמב יירטעג ןבילבעג זיא רע
 ,ןבעל ןייז ןופ רָאי 60 עקידרעטייוו

 רעדירב ערעגניי ייווצ ענייז ךיוא
 ,ןטסידנוב ןרָאװעג ןענייז

 -עג רע זיא ןרָאי עגניי יד ןיא
 -עג ַא ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא ןעוו

 -עטפעה עשירעטילימ ןופ טפעש

 רעלַאגעלמוא ןופ טקנוּפ-גנולײטרַאפ ַא טנדרָאעגניײא טרָאד טָאה רֶע .ןעייר
 -ַארּפ רעלַאגעלמוא רעד ןיא וויטקַא ןרָאװעג רע זיא רעטעּפש .דוטַארעטיל

 ענעדישרַאפ ןריזינַאגרָא ןיא טקילײטַאבטימ ךיז ןֹוא גנוגעווַאב רעלענָאיסעפ
 1906 -- 1905 ןרָאי יד ןיא ןשינעעשעג ערענָאיצולַאװער יד ןיא .ןכַאפ
 ,ויטקַא רָאג ןעוועג רע זיא

 סולפּפָא רעסיורג רעד ןוא עיצקַאער ןופ ןרָאי יד ןעמוקעג ןענייז'ס
 -ועסּפ םעד רעטנוא) ןָאימעס רבח .גנוגעוואב רערענָאיצולָאװער רעד ןופ
 ןשיווצ ןבילבעג זיא ,(ןזיירק עשידנוב יד ןיא טנַאקַאב ןעוועג רע זיא םינָאד
 טלָאמעד טָאה רע .קעװַא טשינ לָאמנייק ןעייג סָאװ ,עיירטעג ךעלפייה יד

 זיא ןוא עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ רעד ןופ רעוט עוויטקַא יד וצ טרעהעג
 ,טפַאשרעּפרעק עקידנריפנָא ערעטיירב ַא) ויטקעלָאק ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג
 ,ןּפורג ערעדנוזַאב יד טריטנעזערּפער טָאה סָאװ

 ,םיא טכוז ײצילָאּפ יד זַא ,טסואוורעד ךיז רע טָאה 1911 גנילירפ ןיא
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 ףיוא .,דנַאלסױא ןייק לַאגעלמוא ןפולטנַא וצ ןסָאלשַאב רעבירעד טָאה רע
 ויטַארטסינימדַא טלָאמעד ןיא רע .טּפַאכעג םיא ןעמ טָאה ץענערג רעד
 -פָא רע זיא עינרעבוג רעדגָאלָאװ ןיא .ןופצ ןטייוו ןיא ןרָאװעג טקישרַאפ
 -רַאפ ןעוועג זיא רע ואוו ,ףרָאד ןיא ,רָאי יירד ןופ לייטרוא םעד ןעמוקעג
 ערענַאיצולָאװער ענעעזעגנָא עכעלטע טימ טנַאקַאב ךיז רע טָאה ,טקיש
 ַארדנַאסקעלַא -- יורפ רעטשרע סיקצָארט ןָאעל טימ ךיוא ייז ןשיווצ ,רעוט
 ,איַאקסװָאלָאקָאס ַאנװָאװל

 ,(ןטייצ עשירַאצ יד ןיא) ןופצ ןטייװ ןיא רעוט עשיטסילַאיצָאס עטקישרַאפ עפורג ַא
 .ַארדנַאסקעלַא יורפ עטשרע סיקצָארט ןוא רעניוועל ןָאימעס -- ןביוא

 רעדיו ךיז דלַאב ןוא עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא 1914 ןיא

 טָאה רעטעּפש רָאי ַא טימ .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד טימ ןדנוברַאפ

 ,עקטסידנוב עוויטקַא ןַא --- ןַאמרעבליז עינָאס טימ טַאהעג הנותח רע

 רעשטייד רעד רעטנוא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא

 -ָארּפ עלַאגעל יד ןריזינעגרָא םייב קיטעט ןעוועג רעניוועל זיא ,עיצַאּפוקָא

 ,ןענייארַאפ עלענָאיסעפ

 הכולמ רעקיגנעהּפָאמוא רעשילױּפ רעד ןופ טייצ רעטשרע רעד ןיא

 ןריזינַאגרָא ןפלעה וצ וָאקַאמ לטעטש ןיא טקישעג ײטרַאּפ יד םיא טָאה
 עסיורג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,גנוגעװַאב עשידנוב עקיטרָאד יד ןריפנָא ןוא

 ןרָאי ליפ רע זיא עשרַאװ ןייק ןעמוקקירוצ ןכָאנ ,לטעטש םעד ןיא העּפשה
 גַאלרַאפ רעד סָאװ ,רעכיב עשידיי ןופ ףיוקרַאפ םייב טקיטפעשַאב ןעוועג

 .ןבעגעגסױרַא טָאה (גנוריפנָא רעשידנוב רעטנוא) עגיל-רוטלוק

 טימ ןָאימעס רבח טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ בײהנָא ןכָאנ

 עטריּפוקָא-שיטעװָאס יד ןיא םיטילּפ יד ןשיװצ ןענופעג ךיז עילימַאפ ןייו
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 טריטרָאּפעד םיא ןעמ טָאה עילימַאפ רעד טימ ןעמַאזצ .סעירָאטירעט

 טסידנוב סלַא טרסמעג םיא ןעמ טָאה ןכיגניא .טנגעג רעקסלעגנַאכרַא ןיא

 יַארַאּפ ןטנַאקַאב ןטױל טּפשמעג םיא טָאה'מ .טריטסערַא םיא טָאה'מ ןוא

 ַא ןיא ןעװעג רע זיא טייצ ַא .סקעדָאק-ףָארטש ןשיטעווָאס ןופ 58 ףַארג
 ןיא טקישרַאפ ןעוועג זיא רע ואוו ,טרָא ןופ טייו טשינ רעגַאל-ףָארטש

 ןגעװ ןבָאה'ס יו ,םעד ךָאנ ןרָאװעג טײרפַאב זיא רע ,ןטייצ עשירַאצ יד
 ןיא ,רעטלַא רָאטקיװ ןוא ךילרע קירנעה םירבח יד טרינעװרעטניא םיא
 טייצ עצרוק ַא ,1941 רָאי ןיא יירפ רעד ףיוא ןעוועג ןענייז ייז ןעוו ןכָאװ יד

 .טגנערבעגמוא ןוא טריטסערַא לָאמ טייווצ ַא יז טָאה'מ רעדייא

 עילימַאפ רעד טימ ןעמַאזװצ רע זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ
 זיא ,ךעלגעמ ןעוועג טלָאמעד זיא'ס לפיוו ףיוא ,ןליוּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ

 ןרעדנַא ןשיווצ .גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןיא קיטעט ןרָאװעג רעדיו רע
 -רַא רעשידנוב רעד ייב ןַארָאטסער ןופ רעטלַאורַאפ רעד ןעוועג רע זיא
 ,וַאלצָארװ ןיא עיצַאזינַאג

 ןוא דנַאלגנע ןייק טרירגימע עילימַאפ-רעניוועל יד טָאה 1947 רָאי ןיא

 ,םעד ןופ ןטילעג קרַאטש רע טָאה טייצ עצנַאג יד .ױגזַאלג ןיא טצעזַאב ךיז

 -סיוא ךיז טָאה רע רעכלעוו ןיא ,הכיבס יד טלעפעג טרָאד םיא טָאה'ס סָאװ

 עטגיילרַאפ טימ ןסעזעג טשינ ךָאד זיא רע .ןרָאי עפייר ענייז עלַא ןיא טבעלעג
 ןוט וצ סעּפע ןדָאב ןדמערפ םעד טָא ףיוא ךיוא טימַאב ךיז רָאנ ,טנעה
 עוויטקַא ןַא ױגזַאלג ןיא ןפַאשעג טָאה עינָאס יורפ ןייז ,טסייג ןייז ןיא
 דנוב-טנגוי ןיא דילגטימ ענעזעוועג ַא ,ַאנילַאה רעטכָאט ןייז .טרָא ןופ עּפורג

 טעברַא ןוטעג ןדָאב רעױגזַאלג םענרענייטש ןפיוא טָאה ,ןליוּפ ןיא טפנוקוצ
 ,רוטלוק רעשידיי רעד רַאפ

 ןַא ,ליפעג ןוא קנַאדעג ןטימ ןברָאטשעֶי זיא רעניוועל ןושמש םייח
 -ָאנ ַא טנידעג טָאה רע זַא -- טסיזמוא ןעוועג טשינ זיא ןבעל רעווש ןייז

 עשיטסילַאעדיא הנחמ ַא טימ טקינייארַאפ ןעוועג זיא ןוא עיידיא רעלעב

 .ךַאז רעסיורג ַא רַאפ רעפמעק

 ַאנילַאה ןוא עינַאס

0 

 רעקצָאלּפ שינייב

 ךַאפ ןופ .טנגעג רעקצָאלּפ ,ןיפיר ןיא רעוט רעשידנוב רעזוויטקַא

 ךיז רע טָאה ,רָאי 14 לכה-ךס ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו .רעטעברַא-רעדיינש ַא

 .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד טימ ןדנוברַאפ ןיוש

 רעשטייד רעד רעטנוא ,1915 רָאי ןיא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 -עג רעשידנוב רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא עיצַאּפוקָא
 םיא ןבָאה ןטנַאּפוקָא עשטייד יד .רעסָארג װַאלסינָארב ןופ .נ .א טפַאשלעז

 ,עמרוט ןיא םישדח יירד ןטלַאהעגּפָא ןוא טריטסערַא
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 ןוא טריטסערַא טכַאמ עשילױּפ יד םיא טָאה 1920 ילוי ןט30 םעד
 ןיא ןעמונעגוצ םיא ןעמ טָאה ןטרָאד ןופ ,עמרוט רעקצָאלּפ ןיא טצעזעגנייא
 ,רעבמעווָאנ 8 םעד זיא ןוא סופיט ףיוא ןרָאװעג קנַארק זיא רע .רעטילימ
 ,ןברָאטשעג 0

 -נוב רעד ןבעגעגרעביא ץרַאה ןצנַאג ןטימ ןעוועג זיא רעקצָאלּפ שינייב

 ןיא .ןעיוב ןפלָאהעג שפנ-תריסמ טימ טָאה רע סָאװ ,גנוגעווַאב רעשיד

 ,טקילײטַאבטימ ןעוועג רע יא ײטרַאּפ רעד ןופ עיצקַא ןוא טעברַא רעדעי

 ,1922 עשרַאװ ,חולירעטעברַא .אשראװ ,1920 רעבמעצעד 24 ,ןרעטשנעגרָאמ :.ב

 .ה .ש יי
0 

 ביורטנייוו ?רעב

 ענייז ,ןלױּפ-שיסור ,קָאטסילַאיב ןיא 1888 רַאונַאי ןט15 םעד ןריובעג
 ,ענּפַאװ ןריצודָארּפ טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה --- עלייק ןוא הימחנ --- ןרעטלע
 -ַאמ יד טָאטש:םייה ןייז ןיא טקידנערַאפ ןוא רדח ןיא ןעמוקַאב גנודליב ןייז

 א ךַאפ ןופ ,לוש-לטימ יקסווָאכַאל

 ,רעצעזטפירש

 רעד ןיא וויטקַא ןעוועג זיא לרעב
 יד ןופ גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי

 סלַא ךָאנ .ןָא ןרָאי עטסגניי עמַאס
 ןיא ךיז רע טדניברַאפ רוחב רעגנוי

 -ווב רעד .דנוב ןטימ 1902 רָאי
 ןבילבעג רע זיא גנוגעווַאב רעשיד

 ,ןבעל קידרעטייוו ץנַאג ןייז יירטעג

 לרעב טרעוו 1905 רָאי ןיא ןיוש

 רעד ךרוד טריטסערַא ביורטנייוו
 לײטנָא ןייז רַאפ ײצילָאּפ רעשירַאצ

 ,ץושטסבלעז רעשידנוב רעד ןיא
 -עברַא-רעקורד יד ןריזינַאגרָא םייב
 -יוו רע טמוק קָאטסילַאיב ןיא רעט

 לָאמ טייוצ ַא טרעוו ןוא יײצילָאּפ רעשירַאצ רעד טימ טקילפנָאק ןיא רעד

 ןיא טריטסערַא ןעװעג ךיוא רע זיא קָאטסילַאיב ןיא ץוחַא ,טריטסערַא
 .ענדָארג

 רָאפנעמַאװצ ןטשרע ןיא טַאגעלעד סלַא טקילײטַאב ןעוועג זיא לרעב

 -רָאפ זיא סָאװ ,דנַאלסור ןיא רעטעברַא-רעקורד ןופ ןייארַאפ .ּפָארּפ םעד ןופ

 -רַאפ טרָאד טָאה רע .1907 רָאי ןיא (דנַאלניפ) סרָאפגניסלעה ןיא ןעמוקעג
 טרָאפ 1908 ןיא .ןָאיַאר רעקָאטסילַאיב ןופ רעטעברַא רעקורד יד ןטערט
 רעד ןיא .ןָאיַאר רעקָאטסילַאיב ןיא דנוב ןופ תוחילש ןיא םורַא לרעב רבח
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 ןבירשעג ךיוא לרעב טָאה דנוב ןשידרערעטנוא ןיא טייקיטעט ןייז ןופ טייצ

 .סעיצַאמַאלקָארּפ עשידנוב עכעלטע

 םורַא טעברַא ןייז ןעוועג זיא ןבעל ןייז ןיא לטיּפַאק ןייש רעדנוזַאב ַא

 עשירַאצ יד יו םעד ךָאנ .דנוב ןופ עסערּפ רעלַאגעלמוא רעטיײנַאב רעד

 ןיא ןביוהעגנָא טָאה ,ןעגנוטייצ עשידנוב עלַאגעל יד טלעטשענּפָא טָאה טכַאמ

 ןעמַאזוצ) לרעב .דנוב ןופ עמיטש יד לַאגעלמוא ןעניישרעד וצ 8 רָאי

 "וצ .גנוטייצ יד טקורדעג ןוא טצעזעג ןבָאה (ַא .א ָאקשטַאלק רעטלַא טימ

 טריפעגרעדנַאנַאפ גנוטייצ יד לרעב טָאה (ץַאק לדַארפ) יורפ ןייז טימ ןעמַאז

 ןעמ טָאה דתב ןופ עמיטש יד ןריפרעדנַאנַאפ םייב .טעטש ערעדנַא יד ןיא

 ןרָאװעג טּפשמרַאפ זיא יז .ענליוו ןיא לַאזקָאװ ןפיוא טריטסערַא ןעלדַארפ

 ןופ ןפױלטנַא וצ ןעגנואווצעג ןעוועג רעבירעד זיא רע .גנוטסעפ רָאי ַא ףיוא

 ,קָאטסילַאיב

 טייצ עצרוק ַא .דנַאלסור ביורטנייו לרעב טזָאלרַאפ 1909 רָאי ןיא

 -סילַאיצָאס רעד ןיא קיטעט רע זיא טרָאד ךיוא ,ןיוו ןיא ךיז רע טלַאהרַאפ

 ןעמוקעג רע זיא רָאי ןבלעז ןיא ךָאנ ,ןייארַאפ-רעקורד ןיא ןוא ײטרַאּפ רעשיט

 ןיא טבעלעג טָאה עילימַאפ ןייז טימ לרעב .ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא

 דלַאב .סעלעשזדנַא סָאל ןוא קרָאי-וינ ,ָאגַאקיש ,טיָארטעד ,(ָאיהָא) ןָאטנעק

 ןופ ןָאיני רעד ןיא וויטקַא ךיילג רע טרעוו עקירעמַא ןייק ןעמוק ןייז ךָאנ

 ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא ,גניר-רעטעברַא ןיא ,רעטעברַא-רעקורד יד

 -עברַא ןופ שטנערב-םעדעמ 655 ןופ רַאטערקעס ןעוועג לרעב זיא רָאי 2

 טקילײטַאב ךיז רע טָאה 1941 רָאי ןיא .סעלעשזדנַא סָאל ןיא גניר-רעט

 ןרָאװעג זיא ןוא סעלעשזדנַא סָאל ןיא דנוב ןופ טניירפ עּפורג יד ןדנירג ןיא

 ןופ דתב םעד טריטנעזערּפער טָאה רע .עּפורג רעד ןופ רַאטערקעס רעד

 ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ ָארויב לַארטנעצ ןיא סעלעשזדנַא סָאל

 .עדַאנַאק ןוא עקירעמַא

 רעד ןיא טסיּפיטַאניל ַא יװ טעברַאעג ביורטנייו לרעב טָאה רָאי 20

 רעטעּפש ןזיא עכלעװ ,עמיטש יד סעלעשזדנַא סָאל ןיא גנוטייצ רעשידיי

 .ךַארּפש רעשילגנע רעד ןיא ,סיָאו שיאושזד ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ

 -עשזדנַא סָאל ןיא 1961 ינוי ןט6 םעד ןברָאטשעג זיא ביורטנייוו לרעב |

 ,1966 ןיא ןברָאטשעג טיײקנַארק רערעגנעל ַא ךָאנ זיא יורפ ןייז ; סעל

 ןוַאטַאכיש עייש

0 

 ןרעטש עלעשרעה

 רעװעשרַאװ ןיא 1941 ןברָאטשעג -- ןלױּפ ,עקנעלָארטסָא ןיא ןריובעג

 | .ָאטעג
 ןברָאטשעג גנוי זיא סָאװ ,דמלמ רעטירָא ןַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז

 עמַאמ עגניי יד זיא ,ךעלגניי עטמותירַאפ יירד עריא ןוא ךיז ןייז סנרפמ ידכ

 | .ןירעקעב ַא ןרָאװעג
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 לענָאיצידַארט ַא רעדניק עריא ןבעג ֹוצ טימַאב ךיז טָאה הנמלא יד

 רענייא .תובישי ןיא רעטעּפש ןוא םיר"דח ןיא טנרעלעג ןבָאה ייז .גנואיצרעד

 ןוא רעטכיד רעקיטרַאנגייא ןַא יוװ ןרָאװעג טמירַאב רעטעּפש זיא ייז ןופ

 ,ןרעטש לארשי -- טסיאייסע

 רעד תעב .רעכַאמנשַאמָאק ַא ,רעטעברַא ןַא ןרָאװעג זיא עלעשרעה
 רע ואוו ,דנַאלסור ןייק ןרָאװעג טלגָאװרַאפ רע זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע

 רעטעּפש זיא רֶע ,1917 ןופ עיצולָאװער רעדנעלסור יד טבעלעגרעביא טָאה
 .עשרַאו ןיא טצעזַאב ךיז ןוא ןליוּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ

 ,עיצולָאװער רעדנעלסור רעד ןופ ןדָאזיּפע ןלייצרעד רימ רע טגעלפ טפָא

 עטמירַאב ןרעה ןעגניטימ עסיורג יד ףיוא ןפיול רע טגעלפ געט ענעי ןיא
 -נובב רעד ןעוועג רענדער רעטסערג רעד זיא ,גנוניימ ןייז טיול .רענדער

 רע טָאה סעדער ענייז ןופ רעקיטש עצנַאג .רעביל קרַאמ רעריפ רעשיד

 ןליּפשסיױא שממ רָאנ ,ןלייצרעדכָאנ זיולב טשינ יז טגעלפ רע ןוא טקנעדעג

 ןעגנוגעװַאב ןוא תועונת עלַא טימ

 רַאפ סערעטניא ןַא ןוא םיטש עטוג ַא טַאהעג טָאה ןרעטש עלעשרעה
 ןיא ןוא עשרַאװ ןיא רע טגעלפ ,טײקיזָאלטעברַא ןופ ןדָאירעּפ יד ןיא .קיזומ

 -סקלָאפ ןופ רעגניז ַא יו ןטנוװָא-טרעצנָאק ףיוא ןטערטסיױרַא ץניװָארּפ רעד
 .רעדיל

 ,םינּפ קיכעלײק סיורג ַא טימ ןוא קיצײלּפ-טיירב ,סקואוו ןקירעדינ ןופ

 רענעבעגעגרעביא ןַא .רָאמוה טימ ןוא טגיילעגפיוא ןעוועג קידנעטש רע זיא

 -רעדעל ןיפ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןיא וויטקַא ןעוועג רע זיא ,טסידנוב

 עכעלטנפע עלַא ףיוא .ןייארַאפ םייב עּפורג רעשידנוב רעד ןיא ןוא רעטעברַא
 -רַאפ ףיוא --- ןעוועג רע זיא סעיצַארטסנָאמעד ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עשידנוב
 .דנוב םוצ טפַאשיירט ןוא עביל ןייז ןזיועגסױרַא רע טָאה םינפוא ענעדיש

 -יפ ןוא ןעגנומיטש עזעיגילער טימ םגה ,ןרעטש לארשי רעדורב ןייז
 טקורדעג ןעייסע עשירַארעטיל ןוא רעדיל ענייז ןופ לייט ַא טָאה ,ןעגנור
 ןיא ןוא גנוטייצ-סקלָאפ רעכעלגעט רעד ןיא -- עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא
 לארשי .רעקעוו טנגוי ןיא -- טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ טַאלבנכָאװ-יווצ
 ןופ ןרעמַאקיזַאג יד ןיא ןרָאװעג טגנערבעגמוא 1942 טסוגױא זיא ןרעטש
 .עקנילבערט

 ,סנוױאיזַאג יד ןטימעגסיוא טָאה עלעשרעה רעדורב רערעגניי ןייז

 ,רעדיל-סקלָאפ יד ןעגנוזעג טייצ ַא ךָאנ רע טָאה ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא

 טָאה'מ רע'דייא ךָאנ ןברָאטשעג רָאי 40 ןופ רעטלע ןיא טרָאד זיא ןוא
 ןרעמַאקיזַאג יִד וצ ןדיי יד ןריפסיורַא ןביוהעגנָא

 ,ןעײסע ןוא רעדיל :ןרעטש לארׂשי .קרָאיוי; ,1942 ץרעמ ,3 .מונ טייצ רעזנוא ; .ב
 ,1955 קרָאי-וינ
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 ןיועל רעזייל

 -סור ,עינרעבוג רעקסנימ ,קסניּפ ןיא 1891 טסוגױא ןט231 םעד ןריובעג
 ,קרָאי-וינ ןיא 1966 ץרעמ ןט20 םעד ןברָאטשעג --- דנַאל

 רעזייל .רחוס-דלַאװ א ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .לקיר ןוא ףלָאװ ןופ ןוז

 -טלעוו ,םירדח ןיא טנרעלעג טָאה

 טַאװירּפ טנרעלעג גנודליב עכעל

 -סקע סלַא ךיז טרינימשזקע ןוא

 ,רעטלַאהכוב ַא ךַאפ ןופ .,ןרעט

 ןיא רעוט רעשידנוב רעוויטקַא

 -יד ןעוועג זיא רע ואוו ,קסניּפ

 -טפַאשלעזעג רעד ןופ רָאטקער

 ןעוועג 1928 ןופ .קנַאב רעכעל

 רעקסניּפ רעד ןופ דילגטימ ַא

 ,גנוטלַאװרַאפ-הליהק

 זיא סָאד -- םירבח ,ןשטנעמ
 טָאה רע .עיכיטס ןייז ןעוועג
 ןייז ןופ ,ןשטנעמ ןופ טנרעלעג
 וצ ךיז ןרעהוצ ןוא ךיז ןקוקוצ

 רע יו רערעמ ךס ַא -- ןשטנעמ |
 -ייצ ,רעכיב ןופ טנרעלעג טָאה

 רעקיסיילפ ןוא רעקרַאטש ַא רעייז ןעוועג זיא רע םגה ,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוט

 זיא -- ךָאו ףוס עדעי ,טנוװָא ןעיירפ ןדעי .טרָאװ ןטקורדעג ןופ רעצונַאב

 ,טניירפ ַא יב םתס רעדָא גנומענרעטנוא ,גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא ןעוועג רע

 תולעמ עלַא סמענעי טימ ,ןשטנעמ םעד ןײטשרַאֿפ וצ טנרעלעג טָאה רע

 טנעקעג טָאה רע .ןטיױנ ןוא ןעמעלבָארּפ עלַא סמענעי טימ ,תונורסח ןוא

 ,ןרעזייב ךיז ,ןריקיטירק ,ןבָאה טנייפ ךיוא רעבָא ,ןטייווצ ַא ןבָאה ביל ןוא ןטכַא
 ַא טימ ,שטנעמ רעדנקנעד ַא ןעוועג זיא רע לייוו ,ראפרעד זיא סָאד ןוא

 ױזַא ;לַארָאמ ןוא קיכיסּפ סמענעי ןיא רעפיט ןעגנירדוצניירַא טייקיאעפ
 םעד וצ האנש ןייז .הכולמ ןוא ײטרַאּפ עגונב ךיוא יוװ ,דיחי ַא עגונב
 ףיא טריזַאב ךיז טָאה -- ללכב ןטסינומָאק וצ ןוא םישזער ןשיטעווָאס
 ,םעטסיס:-הכולמ ןוא הרות רעייז טימ טפַאשטנַאקַאב רעלופ

 ןוא ,ןטסידנוב אקווד טינ ,םענלצנייא ןדעי טנעקעג רע טָאה קסניּפ ןיא
 ,ץרא ךרד םיא רַאפ טַאהעג ,טצַאשעג ןוא טנעקעג .טנעקעג ּםיא ןבָאה עלַא
 רע זיא ,קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעג גירק"יצַאנ ןופ ףוס ןכָאנ זיא רע ןעוו ןוא
 ןוא גניר-רעטעברַא ןופ שטנערב רעקסניּפ ןטימ ןדנוברַאפ םיטניא ןרָאװעג
 ןעמ טָאה טלָאמעד טשרע ןוא ,סעיצַאזינַאגרָא רעקסניּפ ערעדנַא יד טימ
 ןעמ דובכ לפיוו ,הביבס רעד טָא ןיא ןעוועג זיא רע רעלוּפָאּפ יו ןעזרעד
 ןופ לָאבמיס םעד םיא ןיא ןעזעג טָאה רערעדעי יװ ,טלייטעגוצ םיא טָאה
 ןופ לוש רעד ןיא ,עיצַאזינַאגרֶא רעשידנוב רעקיטרָא רעד ןיא .קסניּפ
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 ויטקַא ןעוועג רע זיא םוטעמוא ,טַאר-טָאטש ןיא ןוא הליהק רעד ןיא ,ָאשיצ
 תוירחַא טימ ןוא קידריו םוטעמוא ,ויטַאיציניא טכַארבעגנײרַא טָאה ןוא
 .דנוב םעד ןטערטרַאפ

 עפיט ,ןקיטייוו עסיורג ןרעזייל טכַארבעג טָאה המחלמ-טלעוו עטייווצ יד
 -רַאפ טָאה רע ,קסניּפ ןברוח םעד ןגיוא ענייז רַאפ ןעזעג טָאה רע .ןדנואוו
 זיא רע :טגנערבעגמוא ןבָאה סיצַאנ יד סָאװ ,רעטכָאט ןוא יורפ ןייז ןריול
 טרָאד ןטילעג ,דנַאלסור-טעוװָאס ןופ סעּפעטס עטייוו יד ןיא ןרָאװעג לגלוגמ
 רעקילטנעצ ,ןעגנוגלָאפרַאפ ןוא רעגנוה "יירפ רעד ףיוא, ןוא רעגַאל ןיא
 .דהוק.נ רעד ןופ ןרעהרַאפ עכעלנייּפ ףיוא ןרָאװעג ןעמונעג לָאמ

 ןופ תודיבא יד טלייצעג .קסניּפ ןייק ןעמוקעג רעטייוו המחלמ רעד ךָאנ
 -עג רעדיוװ ןוא --- עשרַאװ ןייק ןעמוקעג קסניּפ ןופ .ןדנואוו עכעלרעדיוש
 עג קרָאי-ינ ןיא טשרע .ןברוח ןשידיי ןסיורג םעד ןגיוא ענייז רַאפ ןעז
 ,רעטסעװש ַא רענייז ייב טנדרָאעגניא ךיז ךעלסיב ֹוצ ןוא ךיז וצ ןעמוק
 טלמַאזעג ,קטניּפ רפס ַא ןופ טקעיָארּפ םעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז טָאה רע
 ,רעטעברַאטימ ,טלעג ,ןלַאירעטַאמ םיא רַאפ

 ןעוועג רעזייל זיא ,1947 ןופ טבעלעג טָאה רע ואוו ,קרָאי-וינ ןיא ךיוא
 טריסערעטניא קידעבעל ךיז טָאה רע .דנוב ןופ רבח רענעבעגעגרעביא ןַא
 רע סָאװ טימ ןפלָאהעג טָאה רע ,דנוב ןיא שינעעשעג ןוא לקניוו ןדעי טימ
 ןופ ןעמעלבָארּפ ןוא ןסערעטניא יד טימ טבעלעג טָאה רע .טנעקעג טָאה
 -עטש ןוא גנוניימ ענעגייא ןייז טַאהעג טָאה רע .גנוגעװַאב רעשידנוב רעד
 ,טקנוּפױנַאטש ןייז טקידיײטרַאפ םוטעמוא ןוא ,ןגָארפ עלעוטקַא יד ןיא גנול

 -- ןטונימ עטלייצעג ןופ ךשמ ןיא .ןטלַאהעגסױא טינ טָאה ץרַאה ןייז
 ,קיבייא ףיוא ןגיוא ענייז ןסָאלשרַאפ רע טָאה

 ןַאדזַאק .ש .ח
9 

 ןַאמגרעב ?לאוי

 רעגנוה ןוא טיױנ ןעו ,המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא
 רעד ןיא הכאלמ ַא ךיז רע טנרעל ,עשרַאװ עמירָא סָאד טגָאלּפעג טָאה
 -ַאֹּפ יד ,26 עקסווָאבישזג ףיוא (הליהק) ענימג רעד ייב לוש-רעקרעװטנַאה
 ןיא עיצולָאװער יד רעטעּפש ,גירק ןופ טַאטלוזער ןיא ןזיורבפיוא עשיטיל
 יד טקריװַאב קרַאטש ןבָאה עּפָאריײא ןיא ןשינערעקרעביא יד ןוא דנַאלסור
 -עג טָאה טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס יד ,רעליש
 ןוא רעקילטנעצ גנוגעװַאב ריא ןיא ןגױצעגניײרַא ןוא ןעלצרָאװ עקרַאטש ןגָאלש
 -ישזג ףיוא -- ענימו רעד ןופ ןלוש-רעקרעװטנַאה ייווצ יד ןופ רעטרעדנוה
 ,יקווַאטס ןוא עקסווָאב

 ןרָאװעג זיא עקסווָאבישזג ףיוא לוש רעד ןיא .ַאבוק זיירק-טפנוקוצ רעד
 -שיטנַאטילימ ןרָאװעג ןענייז עכלעוו רעליש עגניי יד ןופ טקנוּפלמַאז רעד
 רעד טָא ןיא .ייז ןופ רענייא ןעוועג זיא ןַאמגרעב לאוי ךיוא .שיטסילַאיצָאס

241 



 ןטימ ןעגנַאגעגטימ זיא רע ןוא טבעלעגסיוא ,ןגיוצרעד ךיז רע טָאה הביבס

 -לעוו ןופ ,טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ םָארטש ןטזיורבעגפיוא

 ןוא דנוב ןיא רעוט לסיב רָאּפש ַא ןסקַאװעגסױא רעטעּפש ןענייז'ס רעכ

 .טפנוקוצ דנוב-טנגוי

 -לעזעג רַאפ סערעטניא ןקרַאטש וצ ןייק טַאהעג טשינ טָאה ןַאמגרעב לאוי

 טָאה'ס ,עניב יד ןגיוצעג ןבָאה םיא .טייקיטעט רעשיטילָאּפ ןוא רעכעלטפַאש

 -ַאב ןרָאי עגניי ענייז ןיא טלָאמעד ןיוש ןוא .רעטַאעט רעד טקָאלעג םיא

 רעד ייב ןיירק ןשיטַאמַארד םנופ ןעגנולעטשרָאפ יד ןיא ךיז רע טקילײט

 .ךַארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא טליּפש סָאװ ,לוש

 -ַארד םניא ןיירַא רע טערט לוש-רעקרעװטנַאה יז ןקידנערַאפ ןכָאנ

 רענווָאק .י ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ זיירק ןשיטַאמ

 "טימ עטסוויטקַא יד ןופ רענייא טרָאד טרעוו ןוא (רעטסושןָאסידַאק קיציא)

 -עג ךיוא ערעדנַא ןשיוװצ ןבָאה זיירק ןשיטַאמַארד םעד טָא ןיא .רעדילג

 ןטסיטרַא עטנַאקַאב-טונ ןרָאװעג רעטעּפש ןענייז סָאװ ,עכעלטנגוי טליּפש

 -ָארָאב עיסַאכ ,יקסנַאנזָאּפ ,ה ,ןָאסידַאק ַאבויל :עניב רעשידיי רעד ןופ

 ןָאסנערעּפ .מ ןוא ףרָאדסנַאמ בקעי ,ןַאמניק .מ ,ַאקסװָאד

 רַאפרעד .ןלָאר עשימָאק רַאפ ןרָאװעג ןריובעג יו זיא ןַאמגרעב לאוי

 ןיא טַאהעג טָאה רע .סעידעמָאק ענעדישרַאפ ןיא טנכייצעגסיוא ךיז רע טָאה

 -ַאב ַא ןעװעג זיא עינָאריא ןוא םזַאקרַאס ,קזוח .ןוָאלק ַא ןופ סָאװטע ךיז

 רדסכ טָאה ריא ."ךיא, ןשירעלטסניק ןוא ןכעלשטנעמ ןייז ןופ לײטדנַאטש

 רָאנ ,עניב רעד ןופ זיולב טשינ לטרעווכעטש ַא ,ץיוו ַא םיא ןופ טרעהעג

 .טירש ןוא טירט ףיוא ,ןבעל ןכעלגעט-גָאט ןיא ךיוא
 יד טָא ןבָאה ,רעליּפשיוש רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ןרָאװעג זיא רע ןעוו

 ךיז רע טָאה רַאפרעד .ןליפ טזָאלעג ךיז קרַאטש ןטפַאשנגייא ןוא ןכירטש
 ,עגיב-טסנוקניילק רעשידִיי רעד ףיוא טנכייצעגסיוא ןוא טסַאּפעגנײרַא טוג עקַאט

 טָא ןיא טָאה ןַאמגרעב לאוי .עריטַאס ןוא רָאמוה טימ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה סָאװ

 רעטנוא טליּפשעג .טרָא ןקידובכב ַא ןעמונרַאפ ןלױּפ ןיא רעטַאעט ןימ םעד

 -עגטימ ןרָאי עגנַאל ךיוא יו ,טררא םניא ןָאזרעדָארב .מ ןופ ישזער רעד

 ןשידיי ןופ ןגלָאפרעד יד ייז טימ טלייטעג ןוא רעכַאמוש-ןאגישזד טימ טעברַא

 ,רעטַאעט-טסנוקניילק
 עשידיי ערעדנַא טימ ןעמַאזצ םיא טגנערב המחלמ-טלעוו עטייווצ יד

 רע טליּפש דנַאלסור ןיא געוװ-רעדנַאװ ןייז ןיא ,דנַאלסור ןייק רעליּפשיוש
 םניא ךיוא .רעכַאמוש ןוא ןַאגישזד ןופ לבמַאסנַא-טטנוקניילק םניא רעטייוו

 םיא טזָאלרַאפ ןדייל ןוא רעגנוה ןיא טעטש עשיסור יד רעביא ןעלגָאװ
 ןיזפרַאש ןקידייגש טימ ."ךָאטש רעקיסייב , רעד ןוא םזַאקרַאס ןייז טשינ
 -ןג; ןשיטעװָאס םעד ןגעוו ןציוו ןוא ךעלטרעוו עפרַאש םיא ןופ ןעמ טרעה

 ,ןילַאטס ?ןקיליײה; םעד ןוא ?ןדע

 ןוא סופיט-קעלפ ףיוא קנַארק רע טרעוװ געװ-רעדנַאװ םעד טָא ףיוא
 םיא ןבָאה רעליּפשיוש-םירבח ענייז ואוו ,עינעמקרוט .,דַאבַאכשַא ןיא טברַאטש

 .ור רעקיביײא וצ טכַארבעג
 ןַאסנערעּפ .מ
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 ךעטלַא הקבר
 ,ץפרעש ןיא 1894 יַאמ ןט1 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא (עוויר) הקבר

 עשפיל ןוא בייל לאומש ןופ רעטכָאט עטסגניי יד ןעוועג זיא יז .ןלױּפ-שיסור

 טָאה'מ --- טָאטש ןיא ןעזעגנָא רעייז ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .שטיוװעיַאשיא ענָאט

 ןייז וצ ןעמונעג טפָא רעבירעד םיא

 ,םיכוסכיס ענעדישרַאפ ןיא ררוב א

 ןענייז רעדניק יד ןוא ןרעטלע יד

 -ילער-גנערטש ןוא םידיסח ןעוועג

 יד ןעוועג זיא םַאנסיוא ןַא .זעיג

 טָאה יז .הקבר רעטנַאט עטסגניי

 ןוא הביבס ריא ןופ טלייטעגסיוא ךיז

 -רעדָאמ ןיא ןגיױצעגניײרַא ןרָאװעג

 ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי םענ

 הקבר זיא ,קידנעטשבלעז ןייז וצ ידָנ

 ,ןירָאטײנ-שעװ ַא ןרָאװעג

 ריא ןופ ןֹרָאא עטשרע יד ןיא

 יז זיא טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג

 זיא יז ,טמיטשעג שיטסינויצ ןעוועג

 -לֵא יד ןדנירג םייב וויטקַא ןעוועג

 ואו ,קעטָאילביב עשידיי עניימעג

 ,טנגוי רעוויסערגָארּפ רעד ןופ טקנוּפ-ףערט רעד ןעוועג זיא'ס

 רעסַאװ:-רעזַאלג עינַאמ ןוא ץַאט (הקבר) אקיא ןופ העּפשה רעד רעטנוא

 רעטייוצ רעד תעב סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טגנערבעגמוא ןענייז עדייב)

 ןטמָאהַאב ךיז המחלמ-טלעו רעטשרע רעד רַאפ יז טָאה ,(המחלמ-טלעוו

 ענייא ןעוועג יז זיא ןרָאי עטשרע יד ןיא .גנוגעווַאב רעשידנוב רעד טימ

 עכעלטע .דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעצּפרעש רעד ןיא רעוט עוויטקַא יד ןופ

 יז .שודָאל ןיא טעברַאעג יז טָאװה המחלמ-טלעו רעטשרע רעד רַאפ רָאי

 ןוא עפרַאה טפַאשלעזעג:רוטלוק רעשידנוב רעד ןיא ןעמוק טרָאד טגעלפ

 ,גנוגעוַאב רעד ןיא וויטקַא ןעוועג

 ןעמוקעג טפָא יז זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 ןזיירק עשידנוב יד ןיא .קעװַאלצָאלװ ןיא (שטיוועיַאשיא) החּפשמ ריא וצ

 ןבָאה עדייב ןוא רעטלַא דוד ריאמ טימ טנעקַאב ךיז יז טָאה קעווַאלצָאלװ ןופ

 ,החפשמ ַא טיובעגפיוא

 דניק ַא ןופ רעטומ ַא ןיוש ,ָאד .קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעג יז זיא 1921 ןיא

 סערעטניא ריא ךַאװ ןטלַאהעגפיוא יז טָאה ,ּפַאש א ןיא ןירעטעברַא ןַא ןוא

 ןעוועג יז זיא טייצ עצנַאג יד .ןבעל ןשיטילָאּפ ןוא ןכעלטּפַאשלעזעג םוצ

 שיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןיא רעטעּפש ןוא בולק ןשידנוב ןיא וויטקַא

 ץּפרעש טָאטש-םייה ריא טימ ןעוועג דימת יז זיא קנַאדעג ןטימ .קרָאי-וינ ןופ

 רעטלַא רעד ןיא ןדיי יד ןופ םוקמוא םעד טבעלעגרעביא רעווש רעייז ןיא

 ,םייה
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 גנולצולּפ יז זיא ,עקיטסול ןוא עכעליירפ ,עטנוזעג ַא רוטַאנ רעד ןופ

 ןפיוא .ּפַאש ןיא טעברַא רעד ייב ןרָאװעג קנַארק 1956 רענָאטקָא ןט18 םעד
 ןלייטעצ וצ האווצ עכעלדנימ ַא ןַאמ ריא ןבעגעגרעביא יז טָאה טעב-ןקנַארק

 ראלָאד 100 ךיוא יװ ,סעיצַאזינַאגרָא עלערוטלוק ןוא עשידנוב וצ ראלַאד 0

 -ןקנַארק ריא ןופ .ביבא-לת ןיא עסַאק םידסח-תלימג רעצּפרעש רעד רַאפ
 רעבָאטקָא 30 םעד ןברָאטשעג זיא יז .,ןענַאטשעגפיוא טשינ ןיוש יז זיא טעב

6, 
 רעטלַא ד.מ

 ןיועל-יקסנישזעשז עלָאל

 ןט15 םעד ןברָאטשעג -- שזדָאל ןיא 1904 רַאונַאי ןט28 םעד ןריובעג

 ,ליזַארב ,ָאלוַאּפ ןַאס ןיא 1962 רַאונַאי

 -ָאפ רעד .ןרעטלע עכעלגעמרַאפ-טשינ ייכ ןרָאװעג ןריובעג זיא עלָאל

 טָאה ,דיי רעמורפ ַא ,ךענעה רעט

 -רעד וצ ידכ ,ןטעברַא רעווש טזומעג
 "-שרע רעד תעב .,עילימַאפ יד ןרענ

 רעד טברַאטש המחלמ-טלעוו רעט
 ןָא טביילב בוטש יד ןוא רעטָאפ

 טזייו טלָאמעד .ןבעל וצ ןעלטימ
 עלַא עריא סױרַא הכלמ רעטומ יד

 יד וצ עביל עסיורג ןוא ןטייקיאעפ

 "יא רַאפ םייה ַא טפַָאש יז .רעדניק

 רעייז ןרָאװעג זיא סָאװ ,רעדניק ער
 ןזיירק עשידנוב יד ןיא רעלוּפָאּפ

 .שזדָאל ןיא

 -טנגוי םעד ןיא ןײרַא טערט עלָאל

 טרָאד .1921 רָאי ןיא טפנוקוצ דנוב

 עריא קיטעט ןעװעג ןיוש ןענייז

 רעטסגניי רעד ךיוא רעטעּפש ןוא ןַאמרעה ןוא םהרבא רעדירב ערעטלע ייווצ

 "ומ רעד ךיוא ןגייא לענש רָאג ןרעוו ןלַאעדיא עשיטסילַאיצָאס יד .ןועמש

 "ניק עריא ןופ ןדיירפ ןוא ןדייל יד טימ טימ-טבעל יז ןוא ןעלָאל ןופ רעט

 סיקסנישזעשז יד ןופ בוטש יד .,ןטסידנוב יד ייב טנַאקַאב טוג טרעוו יז .רעד

 ןענייז עכלעוו ,ןטסידנוב ליפ רַאפ טרָא-ורּפָא סָאד יוװ טנידעג לָאמ ליפ טָאה

 ,תוחילש-יײטרַאּפ ןיא שזדָאל ןיא ןעמוקעג

 רעטכָאט יד ןוא ענעגָאלשעצ םייהַא רעדניק יד ןעמוק 1922 רָאי ןיא

 ידָאּפ עשידרעפ ןוא ןדרעװש עשיאייצילָאּפ יד ןופ עטעדנואוורַאפ ַא עלָאל
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 גנונעפָאה ןוא קערש טימ ןוא ןדנואו יד עמַאמ עטוג יד טלייה .סעװָאק
 רעקרַאטש סָאװ .ןבעל רעסעב ַא רַאפ ףמַאק ןיא רעדניק יד רעדיוװ יז טזָאל
 ,גנוגעװַאב רעד ןיא עלָאל עטרבח יד ךיז טפרַאװ רעטסיירד סלַא עיצקַאער יד
 ןבעל ןוא ביל טימ טפנוקוצ דנוב-טנגוי םעד ןבעגעגרעביא זיא יז

 רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא וויטקַא לענש יז טרעוו ,ןירעדיינש ַא ךַאפ ןופ
 סיורג ַא .טעברַא עשידנוב טרָאד קידנריפסיוא ,ךַאפ-לדָאנ ןופ גנוגעווַאב
 "עג שזדָאל ןיא טרעווס ןעוו ןעלָאל רַאפ ךיז טנפע טייקיטעט ןופ דלעפ
 טרעוו יז .דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא-טרָאּפס יד -- ןרעטשנגרָאמ רעד טעדנירג
 עטרבח .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ טפַאשרעריפנָא רעד ןיא ןגױצעגנײרַא לענש

 ןרעטשנגרַאמ רעשזדָאל ןיא ןרוגיפ עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ ענייא טרעוװו עלָאל

 *קורטסניא ךיוא ןוא ,גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ דילגטימ ַא ןרָאי עגנַאל ןעוועג

 ,ןּפורג-טנגוי יד ייב ןירָאט

 ךָאד ,ןדָאב םעיינ ַא ףיוא שטָאכ ,עשרַאװ ןייק עלָאל טמוק 1933 ןיא

 דנוב-טנגוי ןיא ;הביבס ריא טימ טקַאטנָאק םעד ךיג רָאג עלָאל טניפעג
 יד ןופ ענייא טרעוו יז ואוו ,ןרעטענגרָאמ ןיא סרעדנוזַאב רָאג ןוא טפנוקוצ

 ןיא וויטקַא רעייז ךיוא טרעוו יז .טרָאּפס-רעטעברַא ןופ ןעייר יד ןיא עטשרע
 רעד ןיא דילגטימ ַא טרעוו יז .ןייארַאפ-דײלקַאב ןוֿפ עּפורג רעשידנוב רעד

 טייצ ךס ַא טעמדיוו ןוא ןייארַאפ דײלקַאב רעװעשרַאװ ןופ עיסימָאק-רוטלוק

 ,טגָאנ ױזַא ןעוועג ריא ןיא סָאװ ,טעברַא רעד טָא

 ךיז טָאה'ס ואוו ,ליזַארב ןיא עלָאל עטרבח טרָאפ 1936 רָאי ןיא
 ךיז טנעקַאב 1928 ןיא .ןועמש רעדורב רערעגניי רעד ןענופעג ןיוש טלָאמעד
 ,הנותח טָאה ,ןיוועל ָאפלָאדַא רעטײלגַאב-סנבעל ןקיטפנוקוצ ריא טימ עלָאל
 ןוא לעשימ -- רעדניק 2 ןריובעג ןרעוו'ס ואוו ,םייה ענעגייא ןַא קידנּפַאש
 ,ירעמ

 ערעטלע ייוצ יד ליזַארב ןייק דנַאלסור ןופ ןעמוק 1947 ןיא ןעוו
 ,םייה רעטלַא רעד ןופ עיצידַארט עטלַא יד טיינַאב רעדיוו טרעוװ ,רעדירב
 ןַא טפָא טרעװ בוטש סעלָאל ,לָאמַא ןופ טײקכעלטנײרפטסַאג עמערַאװ יד

 -וק'ס ןוא טסעג-רוטלוק ערעדנַא ןוא םיחֹולש עשידנוב ןעמענפיוא ןופ טרָא

 .ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק ענעדישרַאפ רָאפ טרָאד ןעמ

 ןרָאא עכעלרעה יד ןורכז ריא ןיא ןבעלפיוא ןגעלפ ןטנעמָאמ יד ןיא
 ,ןליוּפ ןיא גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןיא ןבעלטימ ריא ןופ

 טרעוװ 1961 ןיא ,ןרָאי עקידיירפ עטצעל עריא ןעוועג סָאד ןענייז רעדייל
 רַאונַאי ןיא ןוא םישדח עגנַאל ףױא טעב םוצ טדימשעגוצ ,קנַארק עלָאל
 ,המשנ ריא סיוא יז טכיוה



 ןַאמלעדע עּפיצ

 .ןַאמלעדע עּפיצ ןברָאטשעג עשרַאװ ןיא זיא 1927 רעבמעווָאנ 19 םעד
 א ןוא ,1887 ןיא לעמָאה ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןַאמלעדייא עּפיצ

 סַאלק ןט2 ןופ ןירעליש עקירָאי4 .לַא ןיוש ,החּפשמ .רעשידיי רעכייר

 ןיא ןגיוצעגניײרַא יז טרעוו עיזַאנמיג } 7 ר
 ,זיירק-סגנודליב-טסבלעז ןשידנוב ַא

 -ידנוב רעד ןיא ךיז טקילײטַאב יז

 -סערַא טרעוו ןוא ץושטסבלעז רעש

 טייקירעירעדנימ ריא בילוצ .טריט

 הסיפת ןופ טזָאלעגסױרַא יז טרעוו

 -יאיײצילָאּפ רעטנוא טלעטשעג ןוא

 -עד טפיױלטנַא יז ,טכיזפיוא רעש

 ףיוא הריד ריא .עשרַאװ ןייק טלָאמ
 -נָאק ַא רַאפ טניד ,17 עיּפילָאװָאנ
 .דנוב ןופ טקנוּפ-ףערט ןוויטַאריּפס

 ןופ גנוגעװַאב ערענָאיצולָאװער יד

 ואוו ,וועיק ןייק יז טגנערב 5
 רעד ןיא וויטקַא ךיז טקילײטַאב יז

 ,גנוגעווַאב רעשידנוב } :

 גירק-רעגריב ןופ געט יד ןיא ,לעמָאה ןיא רעדיו יז זיא 1917 ןיא
 יד רַאפ לָאטיּפש ַא "דַאירטָא יאװעיָאב , ןופ דילגטימ סלַא יז טריזינַאגרָא

 -רַאפ יד ןריזינַאגרָא וצ עיסימ יד טמוקַאב יז .טנָארפ ןפיוא עטעדנואווראפ
 יז טזָאלרַאפ 1919 ןיא .גירק-רעגריב ןופ ןטייצ יד ןופ רעדניק עטזָאלרָאװ
 ןלױוּפ ןייק ןוז ןקידמישדח-5 ריא טימ טמוק ןוא דנַאלסור-טעוװָאס

 ןופ טּפַאשלעזעג רעד ןופ סנירעדנירג יד ןופ ענייא יז זיא 1925 ןיא
 -ערקעס יד יז זיא רָאי 11 ןופ ךשמ ןיא .(ףֵאי) יורפ-רעטעברַא רעשידיי רעד

 -רַא ןייק .גנוגעװַאב-ףַאי רעד ןופ ןירעוט עטסנבעגעגרעביא יד ןוא ןירַאט
 ןָאטעגנײרַא יז זיא ןבעל ץנַאג ריא טימ ,רעווש וצ טשינ ריא רַאפ זיא טעב

 ,גנוגעווַאב רעד ןיא

 טימ עיצַאגעלעד ַא ןעמוקעג ריא וצ זיא סע ןעוו ,טיוט ריא רַאפ געט 5
 -לעדע עּפיצ טָאה ,ףַאי ןופ ץנערעפנָאק-דנַאל רעקיטלָאמעד רעד ןופ ןעמולב

 : רעטרעוו עקידנגלָאפ טימ טנגעגַאב יז ןַאמ
 טמענ רע רעדייא ,ןברַאטש טשינ ןָאק רענלעז רעשידנוב ַא;

 בָאה ךיא ןעו טשרע .דלעפ-ףמַאק ןופ טכירַאב ַא ףיוא טשינ
 ץנערעפנָאק רענעגנולעג רעייא ןופ סורג םעד טרעהעגסיוא
 בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא ןָאטעג בָאה ךיא .ןברַאטש קיאור ךיא ןָאק

 ."ריא טוט -- טציא .טנַאקעג
 ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,יד ןופ לָאצ יד ןעוועג סיורג ױזַא זיא רעבירעד

 ןעמוקעג ןענייז היול רעד וצ .געוו ןשידרע ןטצעל ריא ףיוא ןטײלגַאב יז
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 טרעהעג לָאמ ןטשרע םוצ ןבָאה עכלעוו ,ןעיוופ-רעטעברַא רעטרעדנוה

 "רעטעברַא ןוא םזילַאיצָאס ןגעו רעטרעװ עטרעטסײגַאב יד ליומ ריא ןופ

 "עייז ןיא ןרָאװעג טכוזַאב לָאמ ליפ ריא ךרוד ןענייז עכלעוו ןעיורפ ,ףמַאק

 י"מירָא סעשרַאװ ןופ סרעלעק ןוא ןקָאטש יד ףיוא תוריד ערעטצניפ ער

 רעטרעװ עקידנזיילסוא ,עקיטכיל יד ריא ןופ טרעהעג ןוא ךעלסעג עטס

 .רעטעברַא ןופ גנואיירפַאב ןגעוו

 עטרבח יד ןבָאה עכלעוו ,ןטסידנוב רעטרעדנוה ליפ ןעמוקעג ןענייז סע

 טָאה יז סָאװ ,טעברַא רעכעלגעט-גָאט רעיורג רעד ייב ןעזעג ןַאמלעדע

 ,טייקנבעגעגרעביא רעזָאלצענערג ןוא טפַאשיירט רעשידנוב טימ טריפעגסיוא

 סָאװ רעפלעה-פיקס ןוא ןטסיטפנוקוצ םירבח ךס ַא ןעוועג ךיוא ןענייז סע

 -רַא ןשידיי ןופ ןידניירפ רעקיטכירפיוא רעד דובכ ןבעגּפָא ןעמוקעג ןענייז

 .דניק-רעטעב

 זיא ,ןטייצ עשירַאצ יד ןופ ךָאנ טסידנוב רעוויטקַא ןַא ךיוא ,ןַאמ ריא

 ,קרַאמ ןוז ריא טמותירַאפ טָאה יז .ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא ןברָאטשעג

 ךיז טָאה רעכלעוו ,ףיקס עיצַאזינַאגרָא-רעדניק רעשידנוב רעד ןיא רעוט ַא

 גנוגעװַאב רעשידרערעטנוא רעשידנוב רעד ןיא טנכייצעגסיוא רעטעּפש

 ןוא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב עיצַאּפוקַא רעשיצַאנ רעד רעטנוא

 ןיא דנַאטשפיא ןשידיי ןופ טנַאדנעמָאק-עציו רעד ןעוועג 1942 ןיא זיא

 .ָאטעג רעװעשרַאוו
 .ב .א
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 טַאטשרעבלַאה לאומש

 רעשינברישיסקָאדָאטרָא ןַא ןופ טמַאטשעג .עשרַאװ ןיא 1893 ןריובעג

 "ונעג ךיז רעטעּפש .גנואיצרעד עשידיײ-לענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאב ,החּפשמ

 וצ סערעטניא ןקרַאטש רעדנוזַאב ַא טַאהעג .,גנודליב עכעלטלעוו וצ ןעמ

 ,קיטַאמעטַאמ

 ןעוועג טַאטשרעבלַאה לאומש זיא המחלמיטלעו רעטשרע רעד תעב

 עיצַאזינַאגרָא -טנגוי רעז+שיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשידנוב רעד ןיא רעוט ַא

 ןיא .דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעמעדָאר רעד ןיא ךיוא יו עשרַאװ ןיא טפנוקוצ

 .ענליוו ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןופ ןרָאי עטשרע יד

 רעטרָאּפער ַא יו טעברַאעג ,טעטיזרעווינוא ןקיטרָאד ןיא טרידוטש טָאה רע

 -סקלָאפ רעשידנוב רעד ןופ טנעדנָאּפסערָאק רעקידנעטש ןוא גָאט רענליוו ןיא

 ,עשרַאװ ןיא גנוטייצ

 ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ רע טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 רע .ָאטעג ןיא --- עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד תעב ,ענליוו ןיא טבעלעג דניק

 טָאה (ץרּפ .ל .י ןופ הבורק ַא) יורפ ןייז .תונורכז ןוא ןעייסע ןבירשעג טָאה

 רענליו ןופ עיצַאדיװקיל רעד תעב  ,עירָאטַארָאבַאל-ָאטעג ןיא טעברַאעג
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 -טסע ןייק ןרָאװעג טריפעגקעװַא יורפ ןייז ןוא טַאטשרעבלַאה ןענייז ָאטעג

 ,1944 ןיא טג:ערבעגמוא ייז ןבָאה סיצַאנ עשטייד יד ואוו ,דנַאל

 רעשטַאק .ש .,1946 קרָאיריג ,241 .ז ,טנגוי א ןופ עטכישעג יז :ץרעה .ש י : .ב
 יל רעשידיי רעינ רעד ןופ ןָאקיסקעל ,1947 קרָאיוינ ,188 .} ,ענליו ןברוח ; יקסניג

 ,1960 קרָאיוינ ,דנַאב רעטירד ,רוטארעט

 .ח .ש .י
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 ןַאמדלעפ-ןַארפַאש ַאניגער

 עשידיסח ,עמורפ ייב עשרַאוו ןיא 1889 רעבָאטקָא ןט27 םעד ןריובעג

 ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,עילימַאפ רעד ןיא עטסטלע יד ןעוועג זיא יז .ןרעטלע

 -עּפש רעד ןעוועג זיא רערעטלע רעד עכלעוו ןופ ,ןיז 2 ןוא רעטכעט 7 .ךופ
 רעוט רעשידנוב רעטסואווַאב רעט :

 רעב רעטָאפ רעד .ןַארפַאש ןַאטַאנ
 רעכעלגעמרַאפ-טשינ ַא ,ןַארפַאש

 טנעקעג םיוק טָאה ,טנעגַא-סלדנַאה

 -ליב-לוש עגרַאק ַא רעדניק יד ןבעג
 ,גנוד

 עניגער טָאה גנודליב-לושכָאנ ריא

 רעשיליּפ רעד ןיא טכַאמעגכרוד

 -יוא עיצוטיטסניא רעשיטַארקָאמעד
 טָאה עכלעוו ,עלַא רַאפ טעטיזרעוו

 -ידיי רַאפ ךיוא ןסרוק-טנוװָא טריפעג
 (הקבר) עניגער .עכעלטנגוי עש

 -נָא ןקיטעט ַא ןעמונעג טָאה ןַארּפַאש
 -גיא רעד ןופ טעברַא רעד ןיא לייט
 ,עיצוטיטס

 טפַאשטנַאקַאב רעד קנַאדַא ,עניגער טָאה 1912 -- 1910 ןרָאי יד ןיא
 -ַאב ךיז ,רעטעברַא-רעקירטש ַא ,טסידנוב ַא ,גַאװדלָאג בוקַאי רבח ןטימ
 ייב ןעמוקפיונוצ ךיז ןגעלפ עכלעוו ,ןשטנעמ עגנוי עּפורג ַא טימ טנעק
 -נוב עלַאגעלמוא ךיוא לָאמליײט ,רעכיב עשידיי טנעיילעג ,רעמיצ ןיא םיא

 ןעגנומענרעטנוא עשירַארעטיל עשידיי ןכוזַאב ןגעלט ןוא ןבַאגסױא עשיד
 רעד טכַאמעג טָאה ןעקנעד טרַא ןצנַאג ריא ןיא גנורעדנע עסיורג רָאג ַא
 .ד .ס רעלַאנעלמוא רעד ןופ רעוט עּפורג רעד ןופ (1912 רָאי ןיא) טסערַא
 "ורב ריא ןעוועג ךיוא זיא'ס עכלעוו ןשיװצ ,טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי

 טקַאטנָאק ןיא ןענַאטשעג טייצ רענעי וצ ךָאנ זיא יז .ןַארּפַאש ןַאטַאנ רעד
 -קעּפ ןבעגניירַא ןתעב .עציוועל-.ס.9.9 ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןעוועג ןוא
 ,ןטסידנוב טימ טנעקַאב רעטנענ ןוא ןפָארטעג ךיז יז טָאה עמרוט ןיא ךעל

 טקריװַאב יז ןבָאה עכלעוו ,עטריטסערַא ערעדנַא ןופ רעדילגטימ-החּפשמ
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 -לעזעג ןעמענַאב ןופ טרַא ןקידשרעדנַא ןוא גנואיצַאב רעשירבח רעייז טימ

 ,םינינע עכעלטפַאש

 ןשטייד יד רעדייא ךָאנ ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ

 -סילַאיצָאס עשילױּפ יד טימ ןעמַאזוצ דנוב רעד טָאה ,עשרַאװ טצעזַאב ןבָאה

 רעקידנטעברַא רעד רַאפ סעיצוטיטסניא-ספליה ןפַאשעג ןעײטרַאּפ עשיט

 -שיניצידעמ א ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא זיא ערעדנַא ןשיוצ .גנורעקלעפַאב

 .רד ןירעוט רעשידנוב רעד ןופ גנוריּפנָא רעד רעטנוא עיסימָאק ערַאטינַאכ

 ןעמונעג ןַארּפַאש עניגער טָאה עיסימָאק רעד ןיא .,רעלעה-עדיורב ענַא

 "עדיורב עט'ח ןופ גנוניואוו רעד ןיא גנוציז ַא תעב .,ליײטנָא ןקיטעט ַא

 ךָאנ .ןרָאװעג טריטסערַא ,ןעיורפ 5 ןופ דנַאטשַאב ןיא ,עּפורג יד זיא רעלעה

 טרָאד ןופ ןעיורפ עּפורג יד ןבעגעגנייא ךיז טָאה הסיפת ןיא ןציז געט ןעצ

 ,ןעמוקַאבוצסױרַא

 ןעמוקעגקירוצ זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ ןיוש

 ןכערּפשעג עגנַאל יד .,ןַארּפַאש ןַאטַאנ רעדורב ריא הסיפת רעשירַאצ רעד ןופ

 םוצ שיאעדיא ןרעטנענרעד ךיז לָאז עניגער זַא ,טקריוװעג ןבָאה םיא טימ

 -טנַא דנוב רעד טָאה ןשטייד יד ךרוד עשרַאװ ןעמענרַאפ ןכָאנ דלַאב .דנוב

 רעד טול .טייקיטעט עקיטרַאנדישרַאפ ןוא עטגייווצרַאפ-טיירב ַא טלקיוו

 רעד וצ ןרָאװעג ןגיוצעגוצ עניגער זיא ,רעדורב ריא ןופ עיצַאדנעמָאקער

 ןדיי יב םזיטעבַאפלַאנַא םעד ןפמשקַאב וצ טפַאשלעזעג רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא

 ,םזירַאצ ןופ ןטייצ יד ןיא ךָאנ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא עכלעוו ,עיצוטיטסניא ןַא)

 ןופ רעטָאפ רעד ,רעסָארג םעדָאקינ טַאקָאװדַא ןעוועג זיא רעציזרָאפ רעד

 ןעניגער רַאפ טָאה סָאד .(רעסָארג װַאלסינָארב רעריפ ןשידנוב ןטסואווַאב

 -"ידנוב רעכעלטפַאשלעזעג רעקידרעטייוו ריא רַאפ דלעפ טיירב ַא ןפַאשעג

 ריא יד טריפעגסיוא ןדײשַאב ןוא ליטש יז טָאה םוטעמוא .טייקיטעט רעש

 ,טעברַא-ײטרַאּפ עטױרטרַאפנָא

 זיא ,(ןילָאװ) קצול ןיא טניואוועג יז טָאה 1928 --- 1931 ןרָאי יד ןיא

 -רַאפ-לוש רעד ןיא ןוא טעטימָאק-ײטרַאּפ ןשידנוב ןופ דילגטימ ַא ןעוועג

 -רַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ החּפשמ ריא טימ יז זיא 1928 רעמוז ףוס .גנוטלַאוװ

 -גסיוועג ןוא טעברַא-ײטרַאּפ רעד וצ טלעטשעג רעדיוו ךיז יז טָאה ָאד ,עש

 ןַאמ ריא ,יז .טױרטרַאפנָא ריא טָאה ײטרַאּפ יד סָאװ ,ץלַא טריפעגסיוא טפַאה

 טרעהעג טלָאמעד ןיוש ןבָאה עכלעוו ,רעדניק עדייב ןוא (ןַאמדלעפ ףסוי)

 עטצעל יד ייב ןפלָאהעגטימ שפנ-תריסמ טימ ןבָאה ,זיירק-טנגוי ןשידנוב ַא וצ

 ,טַאר-טָאטש רעװעשרַאװ םוצ ןלַאוװ

 ןבירטעגסױרַא יז זיא ןטסירעלטיה יד ךרוד עשרַאװ ןריּפוקָא ןכָאנ
 ךיז יז טָאה גנַאל טייצ ַא .סָאג עװָאדָארגָא ףיוא הריד ריא ןופ ןרָאװעג
 ןוא טּפַאכעג יז ןבָאה סיצַאנ יד זיב ,טניירפ ןוא םיבורק ייב ןטלַאהעגפיוא
 ,ןרָאװעג טגנערבעגמוא זיא יז ואוו ,עקנילבערט ןייק טױיפעגקעווַא



 שַאילע רעטסעווש יד

 -טסידנוב עוויטקַא ,עיירטעג עלַא ןוא ןעוועג ייז ןענייז רעטסעווש ריפ
 ןענייז ייז .עלערעּפ ןוא (עקלַאס) הרש ,עינַאמ ,(עשזור) לחר עניירב :סעק

 ,רעטָאפ רעד .שַאילע האל הקבר ןוא םירטא המלש ןופ רעדניק ןעוועג
 -עשרַאװ רעכייר רעד ןופ טמַאטשעג דצ סרעטומ ןופ טָאה ,דיסח רערעג ַא
 לטעטש ןיא ןזח ןופ רעטכָאט ַא ןעוועג זיא רעטומ יד .סעווירּפ החּפשמ רעוו

 המלש זיא עשרַאװ ןיא רעטעּפש ןוא ןישטָארקַאז ןיא רעירפ ,ןישטָארקַאז
 ,דמלמ-ארמג ַא ןעוועג םירפא

 -תמגע ךס ַא טַאהעג ןוא םורפ גנערטש ןעװעג זיא רעטָאפ רעד
 עטשרע יד .ןגעוו ענייז ןיא ןעגנַאגעג טשינ ןענייז רעטכעט יד ןעוו ,שפנ
 זיא יז ,(1895 ןיא ןריובעג) עניירב עטסטלע יד ?ןעמיוצ יד ןכָארבעג/; טָאה
 -עגמײהַא עקַאט יז טָאה ןטסנידרַאפ עריא .ןירעדיינש-רעדיילק ַא ןרָאװעג
 טָאה יז רעבָא ,הסנרפ רעמירָא רעד ןיא ןפלָאהעג טָאה סָאד ןוא טגנערב

 -גוב ןופ "סעשזריב; ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עמייהעג ףיוא ןייג וצ ןביוהעגנָא
 טָאה'מ סָאװ ,ךעלטעלב ןוא ךעלכיב ?ענהפירט; טגנערבעגמײהַא טָאה ,ןטסיד

 טשינ ךיז םעד ןגעוו ,הלילח ,ןלָאז עמַאמ-עטַאט ידכ ,קינעש ןיא ןטלַאהַאב

 ,ןסיוורעד

 -עג זיא לחר עניירב ,ןטלַאהַאב טנעקעג רעבָא ןעמ טָאה ץלַא טשינ
 רעמ ןעמ ןעק (ןעלטנַאמ-ןעמַאד) "סעשטירקָא; ןעיינ ייב זַא ,ןרָאװעג ריואוו
 סָאד ןשיוט ןסָאלשַאב יז טָאה .,ךעלדיײלק ןעיײנ ייב יו ,ןענידרַאפ
 ןעו .עמַאמ-עטַאט ןגָאז טפרַאדעג ןיוש יז טָאה םעד ןגעװ .ךַאפ

 סָאװ .טנייועצ ךיז לכ-םדוק רע טָאה ,טרעהחרעד סָאד טָאה רעטָאפ רעד
 ןטעברַא ,דיומ-קירבַאפ ַא ןרעװ טעװ דניק ןיימ ,טחנעטעג רע טָאה ,טסייה
 ןיא .(ןעיורפ זיולב טעברַאעג ןבָאה רעדיילק ייב) *!ןעמַאזוצ רענעמ טימ

 ,הלילח ,ןָאק'ס סָאװ סייוו-רעוו --- קערש יד טליּפשעצ ךיז טָאה עיזַאטנַאפ ןייז
 לחר עניירב טָאה ָאד ןוא .ןביולרעד טשינ ןפוא םושב סע טעװ רע .ןעשעג
 .םעד ןגעוו זיולב טשינ ןוא .ןרעטלע יד טימ ףמַאק םענעפָא ןַא ןביוהעגנָא

 טייצ עגנַאל ַא .טוה א ןגָארט וצ טבילרעד טשינ ,לשמל ,ריא טָאה רע
 טכער יד ךיז טָאה יז זיב ,עטרבח ַא ייב ןטלַאהַאב טזומעג טוה םעד יז טָאה
 ,טפמעקעגסיוא

 ערעגניי יד ?טכַאמעג עילַאק, ךיוא לחר עניירב טָאה זייווכעלסיב
 ןייא לכה-ךס ןעוועג זיא סָאװ ,עינַאמ ןעוועג זיא עטשרע יד .רעטסעווש יירד
 -ומ) עלימ עטיירב ףיוא לַאז-הנותח ןיא זיא 1912 ןיא .ריא ןופ רעגניי רָאי
 ןייארַאפ-םוסנָאק ןשידנוב ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ןעמוקעגרָאפ סָאג (עקסווָאנַאר

 ,טכַאנ עצנַאג ַא טרעיודעג טָאה סָאװ ,גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא .,עשרַאװ ןיא
 רָאי 16 ןוא 17) שַאילע ךעלרעטסעווש ייווצ עטסטלע יד ןעוועג ךיוא ןענייז
 רעד יו ,ןעזרעד ייז ןבָאה ,ןעמוקעגמײהַא גָאטרַאפ ןענייז ייז ןעו ,(טלַא
 יד ףיוא טרַאװ ןוא ןגיוא עטנייוורַאפ טימ רעטצנעפ םייב טייטש רעטָאפ
 ,רעדניק
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 עלעבואר ןוא לחר עניירב

 -עג ןיוש ןבָאה -- עלערעּפ ןוא הרש -- רעטסעװש ערעגניי ייווצ יד

 יז ,ףױרַא םיא ףיוא ןענייז ייז ךיוא ןוא געו םענעטערטעגסיוא ןַא טַאה

 -רַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןיא ןוא דנוב-טנגוי ןיא ,דנוב ןיא וויטקַא ןעוועג ןענייז

 ,הביבס רעשידנוב רעד ןיא טבעלעגטיוא ךיז ללכב ןבָאה ייז .ןייא

 יַאגרָא ןפלָאהעג המחלמ-טלעו רעטשרע רעד תעב טָאה עטסטלע יד

 ןעוועג זיא ןוא רעטעברַא-דײלקַאב ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעפָארּפ םעד ןריזינ

 יז טָאה 1920 ןיא ,ןייארַאפ םייב עּפורג-יײטרַאּפ רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא

 יַאב ןופ רעציזרָאפ ןקירעי-ליפ םעד ,םיובנעזָאר םחנמ טימ טַאהעג הנותח

 ןיהואוו ,םייה עמירַאװ ַא טיובעגפיוא טָאה יז .עשרַאװ ןיא ןיײארַאפ-דיילק

 עריא .רעוט-סנייארַאּפ ןוא םירבח:ייטרַאּפ ןעגנערברַאפ ןעמוקפיורַא ןגעלפ'ס

 ןשידנוב ןיא ןגיוצרעד יז טָאה -- עלעבואר ןֹוא עלהרש -- רעדניק ייווצ

 ,טסייג

 .עיצַאּפוקָא עשיצַאנ יד ןוא המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןעמוקעג זיא'ס

 200 רַאפ טַאנרעטניא ןַא טנדרָאעגניײא דנוב רעד טָאה סָאג עקישזד ףיוא

 ןוא הח:שה םוש ןָא טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדניק/ןסַאג --- םימותי

 "וצסיא ףױא טַאטשקרעװ ַא ןפַאשעג ןעמ טָאה טַאנרעטניא םייב ,ףליה

 ןעוועג זיא םיובנעזָאר עשזור .רעדניק יד רַאפ םישובלמ ןוא שעוו ןקיטרַאפ

 ,טַאטשקרעװ ןופ סנירעריפנָא יד ןופ ענייא

 -כָאט יד .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא קיטעט ןעוועג ןענייז רעדניק יד ךיוא

 רעדניק יד ןשיװצ טעברַא-רוטלוק רעד ןיא וויטקַא ןעוועג זיא הרש רעט

 רעװעשרַאװ ןופ ןפמַאק יד ןיא 1943 יַאמ ןעמוקעגמוא זיא יז .ָאטעג ןופ

 רעטסומ ַא ןעוועג טייקשידלעה ריא טימ זיא יז ןכלעוו ןיא ,דנַאטשפױא-ַאטעג

 רעד .(409 .ז ,ןטסידנוב תורוד דנַאב ןט2 ןיא -- ריא ןגעוו) ערעדנַא רַאפ

 טָאה'מ סָאװ ,גנולמַאזרַאפיַאמ עט1 ןַא ףיוא 1942 ןיא טָאה עלעבואר ןוז

 רעכלעוו ןיא ,עדער יד ןטלַאהעג ,ןטסידנוב ןופ רעדניק רַאפ טנדרָאעגניײא

 -סיוא וצ ןפורעג ןוא עגַאל עכעלקערש עקיטלָאמעד יד טרעדלישעג טָאה רע
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 ןופ טכירַאב ַא ןוא עדער רעד ןופ טלַאהניא רעד .,דנַאטשרעדיװ ןוא רעיוד
 ןופ ןַאגרָא ןשידרערעטנוא ןיא טקורדעגּפָא ןעוועג זיא גנולמַאזרַאפ רעד
 .עמיטזע טנגוי -- טפנוקוצ דנוב-טנגוי

 טגנערבעגמוא ,1942 רעמוז ,רעטעּפש רע זיא רעטומ ןייז טימ ןעמַאזוצ
 ,עקנילבערט ןופ ןרעמַאקיזַאג יד ןיא ןרָאװעג

 ךיוא טָאה ,(עשזור) לחר עניירב עטסטלע יד יװ ,לרוג ןבלעז םעד
 ,(1902 ןריובעג) עלערעפ עטסגניי יד סַאהעג

0 

 ץלהשמ ,עלערהא ,עלערעּפ

 ַא דתב םוצ רעטעּפש ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי םוצ טרעהעג טָאה יז
 -ידנוב רעד רַאפ ןייז שפנ רסומ ךיז טנעקעג יז טָאה ,ענעדײשַאב ןוא עליטש
 ןגעקַא דנוב ןופ דובכ םעד טקידייטרַאפ יז טָאה רעפייא טימ .גנוגעוװַאב רעש
 ,םיאנוש ןוא רענגעק ןופ ןפירגנָא יד

 קחצי טסידנוב ןוא רעטעברַא-רעדיינש םעד טימ טַאהעג הנותח טָאה יז
 רעבָא ,עלהשמ ןוא עלערהא --- רעדניק ייווצ טעװעדָאהעגפיוא ןוא ןַאמרוטַאנ
 יד ךָאנ .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ עּפָארטסַאטַאק יד ןעמוקעג זיא'ס
 -- ךעלגניי ייווצ עריא טימ ןעמַאזוצ יז זיא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןרָאי-ןייּפ
 עשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טגנערבעגמוא 1942 רעמוז טלַא רָאי 12 ןוא 0
 ,עקנילבערט ןופ ןרעמַאקדזַאג יד ןיא סיצַאנ

* 
2 

 רעטירד רעד ןופ לרוג רעד ןעוועג זיא ,שיגַארט ךיוא םגה ,שרעדנַא
 -עג ןוא עקטסידנוב ַא ןעוועג זיא יז ךיוא .(1899 ןריובעג) הרש רעטסעווש
 .טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא ןעוו

 -ןיירפַאב ךיז יז טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 ןיא זיא'ס ןעוו .רעטעברַא-רעקורד ַא ,סַאבמָאב לוונייז טסידנוב ןטימ טעד
 עשרַאװ טזָאלרַאפ רע טָאה ,עיצולָאװער רעדנעלסור יד ןכָארבעגסױא 7
 ןרעטלע יד ןופ ןסיוו ןָא הרש זיא 1921 ןיא ,דנַאלסור ןייק קעװַא זיא ןוא
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 ,טניירפ-טנגוי ריא טימ טַאהעג הנותח טָאה יז ואוו ,דנַאלסור ןייק קעװַא

 ןיא טעברַאעג טָאה סַאבמָאב לוונייז

 "ייצ רעשיטסינומָאק רעשידיי רעד

 ײצנַאװצ יד ןיא .סעמע רעד גנוט

 ַא ןעועג ךיוא רע זיא ןרָאי רעק

 ןשיטָאטש רעװקסָאמ ןופ דילגטימ
 ,ד.וו.ק.נ יד טָאה 1927 ןיא ,טעוװָאס

 םעד טרידיװקיל ןוא טריטסערַא

 ןוא ווָאקַאװטיל השמ  רָאטקַאדער

 .רעטעברַאטימ-עיצקַאדער ערעדנַא

 לייט ַא וצ ןעשעג זיא עבלעז סָאד

 לוונייז .לַאנָאסרעּפ"רעקורד ןופ

 ןשיװצ ןעוועג ךיוא זיא סַאבמָאב

 "רָארעט ןשיטעוװָאס ןופ תונברק יד

 ,םישזער-דרָאמ ןוא עילאי יא יט

 ריא .והילא לגניי קירָאי-14 ריא טימ ןיילַא טנלע ןבילבעג זיא הרש

 םישדח עכעלטע לכה:ךס .טקירדרעד יז ןבָאה רעצ ןוא עגַאל עכעלקערש

 "רַאפ רעד .ןברָאטשעג 1928 בײהנָא יז זיא ןסישרעד ןוא טסערַא סנַאמ ןכָאנ

 ןיא טָאה רעלטיה ןעװ .רָאי עכעלטע טרעטַאמעג ךיז טָאה ןוז רעטמותי

 רעד טימ ןסָאלשעג טָאה רע סָאװ ,ךַאמּפָא-טּפַאשטניירפ םעד ןכָארבעג 1

 רעקיראי:18 רעד טָאה ,דנַאלסור ןלַאפָאב זיא ןוא גנוריגער רעשיטעווָאס

 "רַאפ וצ ידכ ,ײמרַא רעד ןיא רעקיליווירפ סלַא ןדלָאמעג ךיז והילא

 -ַאב םאזױרג ןוא טכערעגמוא ױזַא טָאה סָאװ ,דנַאלרעטָאפ ןייז ןקידייט

 טרעהעג טָאה רעטָאפ רעד) ןשטנעמ עשיאעדיא -- ןרעטלע ענייז טלדנַאה

 (ןרעהעג טלָאװעג טשינ טָאה רעטומ יד ןוא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד וצ

 .ןעמוקעגקירוצ טשינ רעמ ןוא טנָארפ ןפיוא קעװַא זיא רע .ןיילַא םיא ךיוא ןוא

 ,רעטסעוװש 4 יד ןופ רעטָאפ רעד טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 ןבעל ןייז ןעגנַאגעגסיױא זיא'ס ױזַא יו .טבעלעג ךָאנ ,שַאילע םירפא המלש

 ןקיטולב ןופ ןבעל ןבילבעג .טסואווַאב טשינ זיא קלָאפ ןשידיי ןופ ןברוח ןיא

 םיובנעזָאר םחנמ ךיוא יװ ,עינַאמ ,רעטסעוװש יד ןופ ענייא זיולב זיא לובמ

 ,ןַאמרוטַאנ קחצי ןוא
 7 .מ מ

0 

 רַאלקש רתסא ןוא השמ
 טבעלעג ןרעטלע יד טימ רעטעּפש .קסירב ןופ טמַאטשעג טָאה השמ

 יּפַאּפ ןופ טַאטשקרעװ םעניילק ַא טַאהעג טָאה רעטָאפ רעד .,עשרַאװ ןיא
 רעוס רעויטקַא ןַא .רעצעז ַא ןעװעג השמ ןיא ךַאּפ ןופ .ןעלטייב ענער
 ןוא טיובעג ןבָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא ןוא רעטעברַא-רעקורד יד ןשיוװצ
 רעטעברַא-רעקורד עשידיי יד ןופ ןייארַאפ ןטריזינַאגרָא-טוג םעד טריפעג
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 וויטוקעזקע ןופ דילגטימ ַא ןעוועג .טרפב עשרַאװ ןיא ןוא ללכב ןליוּפ ןיא

 רעטעברַא-רעקורד ןופ ןייארַאפ .פָארּפ ןופ גנוטלַאװרַאפ-לַארטנעצ רעד ןופ
 ,רעטעברַא-רעקורד רעד ןַאגרָא םעד ןופ דילגטימ-עיצקַאדער ַא ןוא ןליוּפ ןיא
 .טנעמָאמ רעד גנוטייצ רעכעלגעט רעד ןופ יירעקורד רעד ןיא טעברַאעג
 -ילָאּפ רעד ןיא עטסרעכיז ןוא עטסיירטעג יד ןופ רענייא ןעוועג קידנעטש
 ,גנוגעווַאב רעלענָאיסעּפָארּפ ןוא רעשיט

 -רעטנוא ןיא וויטקַא רעייז ןעוועג המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב

 עלַא טריטנעזערּפער טָאה סָאװ "וויטקעלָאקק ןופ דילגטימ ַא .דנוב ןשידרע

 םיא טָאה'מ ןוא עסערּכ רעשידרערעטנוא רעד טימ ןעמונרַאפ ןעוועג ,ןכַאפ

 17 ןופ טכַאנ רעכעלקערש רעד ןיא סע זיא ןעוועג .טגנערבעגמוא רַאפרעד
 ןוא עשידנוב לָאצ א ןסָאשרעד ןוא טריטסערַא טָאה'מ ןעוו ,1942 לירּכַא
 טלײצרעד רעטעּפש טָאה םעד ןגעוו .רעוט עכעלטּפַאשלעזעג ערעדנַא

 : ןײטשדלָאג דרַאנרעב

 רעזנוא ןופ טױט:רעריטרַאמ רעד ןעוועג זיא שיגַארט סרעדנוזַאב;

 (לירּפַא 17) טכַאנ רעקיבלעז רעד ןיא םיא טָאה'מ; .."רַאלקש השמ רבח

 ןכָאוװ ייוצ .ןעמעלַא יו טקנוּפ ןסָאשרעד ךיילג טשינ רעבָא ,טריטסערַא
 טרעדָאפעג ,טקינײּפעג ךעלקערש ןוא קַאיוַאּפ ןיא ןטלַאהעג םיא ןעמ טָאה

 -מוא יד ןקורד טימ ןעמונרַאפ ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ יד ןבעגסיױרַא לָאז רע
 -ארומ יד ןגָארטעגסיױא טָאה ,טסואוועג ץלַא טָאה רע .רוטַארעטיל עלַאגעל
 -סױרַא טשינ םיא ייב םינוילת יד ןבָאה טרָאװ ןייא ןייק ןוא םייונע עטסקיד

 -סױרַא גָאטרַאפ 5 םיא ןעמ טָאה טסערַא ןכָאנ םורַא ןכָאװ ייווצ ןיא ,ןסירעג
 ןסָאשרעד ןוא עשטָאמס קע ענלעיזד ףיוא קַאיווַאפ עמרוט רעד ןופ טריפעג
 טגיל שטנעמ ַא יװ ןעזרעד ,סָאש ַא טרעהרעד ןבָאה םינכש .סַאג רעד ףיוא
 יד תמ ןופ ּפָארַא טּפעלש טנַאיצילָאּפ רעׂשידיי ַא ןוא טולב עשזולַאק ַא ןיא
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 "רעק םעד טנעקרעד ןוא סַאג רעד ףיוא ןפָאלעגסױרַא ןענייז ייז ,לוויטש

 ןיז עדייב ןוא רתסא עטרבח -- יורפ ןייז ןסיוו וצ ןבעגעג טָאה'מ .רעּפ

 "מוא רערעגניי רעד ,ָאטעג ןיא טכוזדניווש ןופ ןברָאטשעג רערעטלע רעד)

 -ַאב ַא ןיא הרובק ֹוצ טכַארבעג םיא ןבָאה רימ .(קענַאדיַאמ ןיא ןעמוקעג

 עכעלקערש ןופ םינמיס יד ןעזעג רימ ןבָאה רעּפרעק ןפיוא ,רבק ןרעדנוז

 ,קישטַאלּפ -- ןַאגרָא-טכעלשעג רעד ,טנעה יד ןופ רעגניפ יד :ןעגנוקינייפ

 "נַאג רעד ,רעכעל עטנערבעגסיוא סעװשעדָאּפ-סיּפ יד ףיוא ;טשטעווקעצ

 רָאי ףניפ) .."ןדנואו ןוא ןקעלפ עצרַאװש טימ טקעדַאב רעּפרעק רעצ

 .(1947 קרָאי-וינ ,ָאטעג רעוועשרַאוו ןיא

 ןרעטלע עמורפ עריא .דנוב ןיא קיטעט ןעוועג זיא רתסא יורפ ןייז ךיוא

 .עקטַאי ַא טַאהעג ןבָאה -- ןעמָאנ-עילימַאפ רעייז ןעוועג זיא דלָאגנייפ ---

 רעד ןיפ גנוריפנָא רעד ןיא ןעוועג יז זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 ןפלעה וצ עבַאגפיוא יד טַאהעג טָאה סָאװ ,עיסימָאק-טפַאשטריו רעשידנוב

 רעדָא טײקיזָאלטעברַא בילוצ טיונ ןטילעג ןבָאה סָאװ ,סעילימַאפ-רעטעברַא

 זיא יז .טנָארפ-גירק ןפיוא ןרָאװעג טקישעגקעװַא ןענייז רענעמ יד לייוו

 ןפַאש םייב ,עשרַאװ ןיא ךיק-רעטעברַא ןַא ןופ ןירעטלַאװרַאפ ַא ןעוועג ךיוא

 .ןיטקַא ןעוועג ךיוא יז זיא עשרַאװ ןיא ןלוש עכעלטלעוו-שידיי עטשרע יד

 ענייא ,גנוגעװַאב רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןבעל ריא ןופ ףוס ןזיב

 -טלעוו רעטייווצ רעד תעב ןברוח ןסיורג ןיא ןעמוקעגמוא ,עטסיירטעג יד ןופ

 | ,המחלמ
 ירַאװ ןיא רָאי 5 ;ןײטשדלַאג דרַאנרעב .1928 עשרַאװ ,גָאלק רעזַאל רָאי 50 : ,ב

 קרָאיהיג ,קלָאפ םענעטינשרַאפ ןטימ :יקסנעמעלעצ בקעי ,1947 עשרַאװ ,ָאטעג רעװעש

 ,קרָאירינ ,שַאילע עינַאמ ןוא רעיימ עינַאמ ןופ עיצַאמרָאפניא ,3

 .ה .ש י

9 

 ןײטשניבור השמ

 ,(עשרַאװ ןיא בולק ןשידנוב ןופ ןעמָאנ רערעלוּפָאּפ) לקניוו-רעטעברַא ןיא

 טָאה ריט יד .ןייג ןוא ןעמוק ןגעלפ םירבח .קידלמוט ןעוועג קידנעטש זיא

 םירבח יד טכַארבעג ןבָאה סָאװ תוביס יד ןעוועג ןענייז ןדישרַאפ ,טורעג ןטלעז
 עשיאיײטרַאּפ ןקידיילרעד ןעמוקעג ןעמ זיא בור יּפ לע .,ןײרַא לקניוו ןיא
 ןעגנוציז ףיוא רעדָא עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ טַאירַאטערקעס ןיא םינינע
 ןעמוק ןגעלפ לייט .סעּפורג ןוא ןטעטימָאק ענעדישרַאפ ןופ ןעגנולמַאזרַאפ ןוא

 יט לזעלג ַא ןעקנירטסיוא ,סעומש ַא ןּפָאכ ,רבח ַא ןעז ;ךיז ױזַא םתס

 טלעפעג טשינ ךיוא ןבָאה'ס .גנוטייצ ַא ןענעייל ןוא ךָאש ַא ןליּפש רָאג רעדָא

 ןגעו .ןפערט טרָאד טנעקעג קידנעטש טעמכ טָאה ןעמ סָאװ ,םירבח ןייק

 ,ןלייצרעד ָאד ךיא ליוו ייז ןופ םענייא

 -רעקירטש ַא ןעוועג זיא רע ,ןייטשניבור השמ ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז

 רעד ןיא ויטקַא רָאג ןעועג .טסידנוב רענעבעגעגרעביא ןַא ןוא רעטעברַא
 -רַאפ ןעוועג טשינ זיא רע ןעוו .ןייארַאפ-ליטסקעט םייב עיצקַארפ רעשידנוב
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 טלקיוורַאפ ןעז םיא ןעמ טגעלפ ,גנוציז ַא רעדָא גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא ןעמונ

 ןציז טגעלפ רע רעדָא ,םירבח עּפורג ַא טימ עיסוקסיד רעדָא סעומש ַא ןיא
 רבח רעד ,ייט לזעלג ַא ןּפוזוצ ןוא גנוטייצ ַא ,ךוב ַא ןענעייל לשיט ַא ייב

 ןסעזעג טפָא זיא ןוא רעליּפש-ךַאש רעטכָאקרַאפ ַא ןעוועג זיא ןייטשניבור

 .ךַאש טליּפשעג ןוא לשיט ַא ייב

 םעד טנעקעג טָאה רע זַא ,טלייצרעד רימ טָאה ץרעה םולש רבח רעד
 טנעקעג טוג ךיױא טָאה רע .ןרָאי ערעגניי ענייז ןיא ךָאנ ןייטשניבור רבח

 רעקסירט ַא ןוא רעמורפ ַא רעייז ,ןדמל רעסיורג ַא ,דמלמ-ארמג ַא ,רעטָאפ ןייז

 רע ןעוו וליפַא ןוא קינייונסיױא ןופ ס"ש טנעקעג טָאה רעטָאפ רעד ,דיסח
 ,טנרעלעג -- סַאג ןיא ןעגנַאגעג זיא

 טַאהעג רע טָאה ,הביבס רעמורפ ןייז טימ ןסירעגרעביא טָאה השמ ןעוו

 טָאה רעטָאפ ןייז ןופ .רעטָאפ ןעמורפ ןייז טימ ףמַאק ןרעווש ַא ןייטשוצסיוא

 ןעק ױזַא רָאנ לייו ,טייקמורפ יד ןעמונעגרעביא ,סיוא טזייו ,עקַאט רע
 .דנוב םוצ גנואיצַאב סנייטשניבור השמ ןענעכיײצַאב ןעמ

 םעד טימ טכַאנײב טעּפש ןייג וצ םייהַא ןעמוקסיוא טפָא טגעלפ רימ

 ןרָאװעג דימ טינ לָאמנייק זיא רע ןוא ,גנולמַאזרַאפ ַא ןופ ןייטשניבור רבח

 יד ןיא ןָאטעגנײרַא ןעוועג רע זיא ןבעל ןוא בייל טימ .דנוב ןגעוו ןדייר וצ
 -עג טוג טָאה ןוא ײטרַאּפ רעד רַאפ ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןעמעלבָארּפ
 -רַאפ ןיילק ַא סעּפע ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ טסואוו

 ןייא ןיא טלייװעגסיוא טָאה דנוב רעד רענעמטַאר לפיוו :לטעטש ןפרָאװ
 סָאװ טסואוועג טוג טָאה רע ; רערעדנַא ןַא ןיא סערָאזָאד לפיוו ןוא טָאטש

 רעוו ןוא עשרַאװ ןיא עטלעטשעגנָא-סלדנַאה יד ןופ ןייארַאפ ןיא ךיז טוט סע

 עיצקעס-טנגוי רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא טלייוועגסיוא ןרָאװעג זיא'ס
 טייו ןיוש ןעוועג טלָאמעד ןיווש רע זיא ןיילַא ןוא .ןייארַאפ-דיײלקַאב םייב
 ,רעכעלטנגוי ןייק טשינ

 ןָאטעגנײרַא ןעוועג החּפשמ ןייז ךיוא זיא ןייטשניבור השמ יװ טקנוּפ

 רעבָא ,עטנוזעג ןייק טשינ ןעוועג זיא עשטנַאכ יורפ ןייז .ןבעל-ײטרַאּפ םניא
 טגעלפ יז .(ףַאי) עיצַאזינַאגרָא-עיורפ רעשידנוב רעד וצ טרעהעג טָאה יז

 ,רעדניק יד .ײטרַאּפ רעד ןופ ןוא ףַאי ןופ ןעגנולמַאזרַאפ יד ןכוזַאב רעלוגער
 ,עלעדנעמ ןוא למהרבא ,ךעלגניי עטכיילבעגסיוא ןוא עטרעצעגסיוא ייווצ

 יז .,51 עלימ ףיוא לוש-שטיװעלַאכימ רעטמירַאב רעד ןיא טנרעלעג ןבָאה

 .ףיקס עיצַאזינַאגרָא-רעדניק רעשידנוב רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ירפ ןבָאה
 וצ גנוגיינ ַא טימ ,לגניי רעטסנרע ןַא ןעוועג זיא ,למהרבא ,רערעטלע רעד
 -יטש ַא ןעוועג זיא ,עלעדנעמ ,רערעגניי רעד .ןריטוקסיד ןוא ןגַארפ ןלעטש
 ערעייז ןופ ןעמעלבָארּפ יד טימ טבעלעגטימ ןבָאה ךעלגניי עדייב .רעפ

 החּפשמ יד יװ ןעז טנעקעג סַאג עלימ ףיוא ןעמ טָאה ירפ תבש ןוא ןרעטלע
 -רעטַאעט ַא ןיא ,טרָאד ,סַאג ענלעשזד ןופ גנוטכיר רעד ןיא טייג ןייטשניבור
 ןעגנומענרעטנוא עשידנוב עסיורג ןעמוקרָאפ ירפ תבש ךעלנייוועג ןגעלפ לאז
 גנומענרעטנוא רעד ךָאנ .רענדער ןוא רעריפ עשידנוב יד ןופ לײטנָא ןטימ
 -ישרַאפ ןיא ןײגרעדנַאנַאפ ךיז ךעלנייוועג ןייטשניבור החּפשמ יד טגעלפ
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 ףיוא רעדניק יד ,גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא ףַאי םוצ עמַאמ יד .ןעגנוטכיר ענעד

 ַא סעּפע ןוט קעװַא ןַאד טגעלפ השמ רבח רעד ןוא ףיקס ןופ ןזיירק ערעייז
 םיא בָאה ךיא ,ךָאש ַא ןליּפש טניירפ ַא םענייז וצ רעדָא טעברַא-יײטרַאּפ
 טנייה ךָאנ ףערט ךיא .בוטש ןיא ןפָארטעג טכַאנרַאפ תבש עלַא טעמכ
 ןייטשניבור זַא ,רימ טנָאז רענעי ןוא רענטרַאּפ -ךָאש ןייז קרָאי-וינ ןיא ָאד

 ,לטערב:ךָאש םייב רענגעק רעקרַאטש ַא רָאג ןעוועג זיא

 ירעקירטש .ןעגנַאגעג טוג רָאג טשינ ןענייטשניבור זיא ךעלנעזרעּפ
 סָאד טָאה ןרָאי רעקיסיירד בייהנָא .ךַאפ-ןָאזעס ַא ןעוועג זיא עשרַאװ ןיא

 ןייארַאפ-ליטסקעט רעד זיא םעד רעסיוא .סיזירק ןרעווש ַא טכַאמעגכרוד ךַאפ

 ערעסעב יד ןיא וליפֲא ,ןטסינומָאק יד ןופ טריפעגנָא ןרָאװעג עשרַאװ ןיא
 עלַאמרָאנ ןייק ןטרַאװרעד טנעקעג טשינ טסידנוב רעוויטקַא ןַא טָאה ןטייצ

 ךיז טָאה בוטש סנייטשניבור ןיא ,ןייארַאפ ןופ גנוריפנָא רעד דצמ גנואיצַאב

 ןקרעמַאב טנעקעג ךיוא סע טָאה ןעמ .תוקחד עקרַאטש ַא ןעזעגנָא עקַאט
 רעייז ףיוא טשינ ןפוא םושב רעבָא ,החּפשמ רעד ןופ רעמינּפ יד ףיוא
 .דנוב םוצ סערעטניא ןוא גנואיצַאב רעייז ףיוא ןוא דנַאטשוצ-טימעג

 "ור ךיז טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא טשרע
 -עגסיוא םיא טָאה טניירפ ַא רענייז ,טרעסעברַאפ קרַאטש עגַאל סנייטשניב
 ךיז ייב ןטעברַא ןעמונטנ טָאה ןייטשניבור ןוא לדנישַאמ-רעקירטש ַא טגרָאב

 ,טרעסעברַאפ ױזַא טַאהעג ךיז טָאה דנַאטשוצ-טנוזעג סיורפ רעד .,בוטש ןיא

 -רַאפ טַאהעג ןיוש ןבָאה ךעלגניי ייווצ יד .ןטעברַא ןביוהעגנָא טָאה יז ךיוא זַא
 ןייטשניבור החּפשמ רעד ייב ,ןטעברַא ןביוהעגנָא ךיוא ןוא לוש יד טקידנע

 ,טוג ןוא ןייפ ןרָאװעג זיא

 ןקרַאטש ןופ טייצ יד טכַאמעגכרוד טלָאמעד טָאה ןליוּפ ןיא דנוב רעד

 קלח רעייז ןגָארטעגוצ ןבָאה סנייטשניבור יד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .ףױרַא-גרַאב
 -נָאט רעד ייב רעדָא עיצקַא-לַאװ ַא ייב ,געט-עסערּפ יד ייב .טעברַא ןוא ימ
 ןופ ןעמעוו ןעז טנעקעג ןעמ טָאה םוטעמוא --- טעברַא-ײטרַאּפ רעכעלגעט
 ,ןייטשניבור החּפשמ רעד

 ,המחלמ רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא ,1929 רעבמעטּפעס ןעמוקעג זיא'ס
 יד ףיוא "ןגיז עסיורג, ןגעוו ןדלָאמעג טָאה ָאידַאר רעשיליוּפ רעד ןעוו

 טהצעעג ןוא שיטּפעקס לסיב ַא ןעוועג ןייטשניבור רבח רעד זיא ,ןטנָארפ

 ,עירָאטַאנַאס םעדעמ רעד ןיא ןעוועג זיא דניק סנעמעוו ,רבח ַא סרעזנוא
 וצ רעסעב זיא ןטייצ עכלעזַא ןיא לייוו, ,ןעגנערבמיײהַא רעסעב סע לָאז רע זַא
 רימ .ןעזעג טפָא געט ענעי ןיא ךיז רימ ןבָאה ,םינכש יוװ .?ןעמַאזוצ ןייז
 רעדָא ָאידַאר םעד ןרעה םייב ,ןעמַאװצ עצנַאג ןעהעש טגנערברַאפ ןבָאה
 ,ןסעומש עטנַאּפשעג ייב םתס

 םעד ,ךָאװטימ ןייטשניבור רבח םעד ןעזעג ךיא בָאה לָאמ עטצעל סָאד
 ,העידי ַא טײרּפשרַאפ לענש-ץילב ךיז טָאה ץעגרע ןופ ,1939 רעבמעטּפעס ןט6
 ןבעגעגּפָא טרעוו טָאטש יד ןוא עשרַאװ ןופ ךיז טריאוקַאװע גנוריגער יד זַא
 ןענייז ןשטנעמ .קינַאּפ ַא ןכָארבעגסױא זיא'ס .ףמַאק ַא ןָא ןשטייד יד וצ
 ןגעקטנַא רימ זיא סַאג עלימ ףיוא .עטרעדורעצ ןוא עטגרָאזרַאפ ןפָאלעגמורַא
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 ןגָארטעצ קרַאטש טקוקעגסיױא טָאה רע .ןייטשניבור רבח רעד ןפָאלעג

 *? ןָאפ רעד טימ ןעמ טוט סָאװ; : ןפורעגסיוא רימ וצ סנטייוורעדנופ ךָאנ ןוא

 ייב ןוא עּפורג-ײטרַאּפ ןייז ןופ רַאטערקעס ןעוועג זיא ןייטשניבור רבח רעד

 ןסערדַא יד .עּפורג רעשידנוב רעד ןופ ןָאפ יד ןענופעג ךיז טָאה בוטש ןיא םיא

 ןעמ טוט סָאװ רעבָא ,טעטכינרַאפ רע טָאה ,רימ רע טגָאז ,םירבח יד ןופ

 ,טשינ ךָאד ןעמ ןעק ,ןײילַא ךיז וצ יו רע טדער ,ןטכינרַאפ ? ןָאפ רעד טימ

 ןדייל לָאמַא ןענעק ,רעלעק ןיא ןטלַאהַאב ,טשינ ךיוא ןעמ ןעק בוטש ןיא ןזָאל

 ןיא רע טלַאה !ןָאפ רעד טימ ןעמ טוט סָאװ זיא ,ןשטנעמ עקידלושמוא

 .ןרזחרעביא ןייא

 רעטנוא ,רימ טָאה ןייטשניבור השמ רבח רעד יװ ,רָאי 20 בורק קעװַא ןיוש

 -לרוג יד טלעטשעג ןעמרַאלַא-טפול עקידרדסכ ייב ,סעבמָאב ןופ לגָאה ַא

 ץלַא ךָאנ רימ טייטש רע ןוא ,/? ןָאפ רעד טימ ןעמ טוט סָאװ; :עגַארפ עקיד

 .ןרעיוא עניימ ןיא ץלַא ךָאנ טגנילק עגַארפ יד ןוא ןגיוא עניימ רַאפ רָאלק

 ,םירבח ענעדישרַאפ ייב טגערפעגכָאנ ךיז ךיא בָאה המחלמ רעד ךָאנ

 -גיבור החּפשמ רעד ןגעוו ,ָאטעג רעװעשרַאװ םעד טבעלעגרעביא ןבָאה סָאװ

 -רעביא ייז ןגעו טנעקעג טשינרָאג רענייק רימ טָאה רעדייל רעבָא ,ןייטש

 ןכיילג סרעייז ליפ ױזַא ןופ לרוג םעד טלייטעג ןבָאה ייז ,ןבעג
 רעד רעכלעוו רַאפ ,ןָאפ רעד םורַא רעטייוו ךיז ןעלמַאז סָאװ ,םירבח יד

 -גרידיצעד יד ןיא גרָאז ליפ ױזַא ןזיועגסױרַא טָאה ןייטשניבור השמ רבח
 -רַאפ טשינ לָאמנייק החּפשמ ןייז ןוא םיא ןלעװ ,ןבעל ןייז ןופ ןטונימ עקיד

 ,ןסעג
 קעטָאלמ םהרבא
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 קישזָאגָאר היעש

 ןטריּפוקָא-יצַאנ ןיא דנוב ןשידרערעטנוא םעד ןופ עטכישעג רעד ןיא
 יָאגָאר ןעמָאנ רעד טנָאמרעד טרעוו המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב ןליוּפ

 -יו רעד טימ טריפעגנָא טָאה סָאװ ,וויטקעלָאק םנופ דילגטימ ַא יו ,קישז

 יד תעב דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ רעד ןופ טייקיטעט-סדנַאטשרעד

 ,ןרָאי-רעלטיה

 ןבָאה עכלעוו ,סעטרבח ןוא םירבח ענעדישרַאפ ןבָאה המחלמ רעד ךָאנ

 סקישזָאגָאר ןגעוו ןבעגעגרעביא רימ ,ָאטעג רעװעשרַאװ םעד טבעלעגרעביא

 ,ןברוח ןוא דנַאטשרעדיװ רעזנוא ןופ טייצ רענעי ןיא טייקיטעט ןוא טעברַא

 "יא ןופ גנוקרעמַאב עקירעיורט ןייא ןרעיא יד ןיא ךָאנ רימ טגנילק סע
 ....תורצ עסיורג ,עסיורג ףיוא ןעוועג זיא רע; :עטעװעטַארעג יד ןופ םענ

 קישזָאנָאר (קעוועס) היעש טימ ךיז ךיא בָאה טעדנײרפַאב ןוא טנעקַאב

 :ןעגנוגנידַאב עקיטרַאנגייא ייב
 -רֶא רעװעשרַאװ יד ןעוו ,1925 ןופ ןכָאװיגנילירפ יד ןיא ןעוועג זיא'ס

 ןעגנוטיירגוצ יד טימ ןעמונרַאּפ ןעוועג זיא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ עיצַאזינַאג
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 -מַאזרַאפ ַאזַא רענייא ךָאנ .ןעגנורעייפ-יַאמ עט-1 יד וצ ןעגנולמַאזרַאפ ןוא
 -- ךיא ןיב ,ןטסינומָאק יד ךרוד טרעטשעג קרַאטש ןרָאװעג זיא סָאװ ,גנול

 סיקסנישַארק ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגניײרַא -- טסיטפנוקוצ רעגנוי ַא ךָאנ טלָאמעד

 ןעװעג ןיב ךיא .ןטסינומָאק הנחמ רעצנַאג ַא טימ עיסוקסיד ַא ןיא ןטרָאג

 ןעוועג דנַאטשמיא טשינ ךיא ןיב ןליוו ןטסעב ןיימ ייב .ךס ַא יז ןוא רענייא
 גנולצולּפ .ןלַאפנָא עשידנובייטנַא ערעיײז ףיוא ןרעפטנע וצ ןעמעלַא ייז
 ןביוהעגנָא ןוא ,דניק ַא טעמכ ,לרוחב גנוי ַא ןזיװַאב ץעגרע ןופ ךיז טָאה
 ,טייקרעכיז טימ ,טסיירד רע טָאה טרעפטנעעג ןוא .ןטסינומָאק יד ןרעפטנע

 -- ןעוועג זיא סָאד .םענייז ןעזסיוא ןקשטיגנוי םעד טיול טשינ ןצנַאגניא
 ,קישזָאגָאר (קעוועס) היעש

 -רעד רימ טָאה רע .טניירפ עטוג עטלַא יוװ רימ ןענייז ןטרָאג ןופ סױרַא

 טרעהעג ,68 עקּפילָאװָאנ ףיוא לוזע-םעדעמ יד טקידנערַאפ טָאה רע זַא ,טלייצ

 ךיילג זיא רע .יירעקירטש ייב טעברַא ,רעליזע ענעזעוועג ןופ דנַאברַאפ םוצ

 -ליטסקעט רעװעשרַאװ ןופ עיצקַארפ-טפנוקוצ רעד ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג

 ,קָאטשנרעב טרעבלַא זיירק םוצ טרעהעג טשרעוצ טָאה ןיילַא רע .,ןייארַאפ

 ןזיירק ייווצ יד ןדנירג ןפלעה סָאװ ,יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא רעטעּפש

 זיא טפַאשרעדילגטימ סנעמעוו ,רעקירטש למהרבא ןוא שטיוװעלעקנַאי קענַאי

 גנוי רָאג .רעטעברַא-ליטסקעט עכעלטנגוי ןופ ךעלסילשסיוא ןענַאטשַאב

 -ליטסקעט רעװעשרַאװ םייב עּפורג רעשידנוב רעד ןיא דילגטימ ַא רע טרעוו

 םורַא טייצ ַא ןיא ןוא טַאר םעד ןיא טלייוועגסיוא רע טרעוו רעטעּפש ,ןייארַאפ

 ,עֿפורג רעד ןופ רעציזרָאפ סלַא

 -ירעווש טַאהעג .ןעגנַאגעג טוג רעייז טשינ םיא זיא ןבעל ןטַאוװירּפ ןיא
 םניא טפַאשרעה רעשיטסינומָאק רעד בילוצ -- טעברַא רעד ייב ןטייק

 -ירעוש עלַא ןפמעקַאב קיטומ טגעלפ רע .ןייארַאפ-ליטסקעט רעװעשרַאוװ
 -עג דימ טשינ לָאמ ןייק ,ןטעברַא ענעדיײשרַאפ וצ ןּפַאכ ךיז טגעלפ .ןטייק
 טרעהעגפיוא טשינ לָאמ ןײק .טומ םעד ןריױלרַאפ טשינ לָאמנייק .ןרָאװ

 ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא וויטקַא ןייז

 ךיז ןבָאה עשרַאװ ןיא .המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןביױהעגנָא ךיז טָאה'ס

 -טיה יד עכלעוו ,ןטיבעג יד ןופ םיטילּפ עטשרע יד ןזייווַאב ןעמונעג ןיוש

 ,עיזַאװניא רעייז ןופ ביוהנֶא ןיא ךיילג ןעמונרַאפ ןבָאה ןעײמרַא עשיטסירעל

 טעמכ ןוא בוטש ןיא רימ ייב ןסעזעג קישזָאגָאר זיא רעטעּפש געט רָאּפ ַא
 רעדָא -- עשרַאװ ןזָאלרַאפ : תעדה-בושי רעד ןעגנַאגעגנָא זיא גָאט ןצנַאג ַא

 ןסילשַאב וצ סָאד טכייל ןעמוקעגנָא טשינ טלָאמעד זיא םענייק ? ןביילב
 דניק ןייז :רעװש לעיצעּפס ןעװעג סע זיא ,ןקישזָאגָאר ,םיא רַאפ רעבָא
 טימ ןיילַא ןזָאלרעביא טלָאװעג טשינ סע טָאה רע ןוא קנַארק ןעוועג זיא

 -- :ןָאטעג גָאז ַא ףוסל רע טָאה .סוגַאי עקשזור עטרבח רעזנוא ,יורפ ןייז
 ..."םייהרעדניא ביילב ךיא;

 ןשידרערעטנוא םעד ןופ ןעייר יד ןיא וויטקַא טפמעקעג ,ןבילבעג זיא רע
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 ןדלעה יד טימ ןעמַאזוצ -- החּפשמ רעצנַאג ןייז טימ ןעמוקעגמוא ...דנוב

 ,קלָאפ רעזנוא ןופ ,גנוגעװַאב רעזנוא ןופ רעריטרַאמ ןוא

 קעטַאלמ םהרבא
0 

 ל?לַאטנעמולב לטָאמ

 ,עינרעבוג רעמָאדַאר ,ועשַאטס ןיא 1895 רעבמעצעד 16 םעד ןריובעג

 ,קרָאײוינ ןיא 1964 ,רַאונַאי 25 םעד ןברָאטשעג --- ןלױוּפ-שיסור

 .דנוב ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג רע זיא ןבעל ןייז ןופ רָאי קיצפופ רעבי

 טגנערברַאפ רע טָאה וװעשַאטס ןיא

 "עג טרָאד ןוא ןרָאיטנגוי ענייז

 םעד ףיוא .דנוב םוצ געוו םעד ןענופ
 םעד זיב ןעגנַאגעג רע זיא געוו

 טָאה רע .ןבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל

 רענלעז ןטושּפ ַא יוװ טכַארטַאב ךיז

 ,ןטכילפ עלַא טליפרעד טָאה רע ןוא
 "נָא רעד טימ ןדנוברַאפ ןענייז סָאװ

 ,דנוב םוצ טייקירעהעג
 ןיא טצעזַאב ךיז טָאה לַאטנעמולב

 ןיא טעברַאעג טייצ ַא ןוא עשרַאו

 "רַאװ ןיא .עגיל-רוטלוק גַאלרַאפ
 -ַאפ ןייז טיובעגפיוא רע טָאה עש

 ןופ לייט ַא ןרָאװעג זיא רע .עילימ / ;////606066065066060600600
 יָאד יד טנעקעג טוג ןבָאה ןטסידנוב רעװעשרַאװ יד ,ןַאמטור החּפשמ רעד

 יױרפ ַא ןוא עכעלגעמרַאפ ץנַאג ַא שטָאכ ,ןַאמטור יורפ יד .החּפשמ עקיז
 .דנוב ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא ,ןַאמ ןעמורפ ַא ןופ

 ןופ ןעגנולעג םיא זיא ,עשרַאװ ןעמונרַאפ ןבָאה ןשטייד-יצַאנ יד ןעוו

 ןופ געװ רעכעלנייּפ רעד םיא רַאפ ןָא ךיז טביוה סע .ןפױלטנַא וצ טרָאד

 וצ ןעגנונעפָאה ךיז ןפַאש סע ןוא ענליוו ןייק ךיז טּפעלשרעד רע .טילּפ ַא

 לופ זיא ץרַאה ןייז .טלעוו רעיירפ רעד וצ ןסײרסױרַא טרָאד ןופ ךיז ןענעק

 ,רעטכָאט ןוא יורפ ןייז טרַאּפשרַאפ זיא עשרַאװ ןיא .ורמוא טימ

 ןעוועג טינ ןלַאטנעמולב רַאפ זיא טלעוו רעיירפ רעד וצ געוו רעד ךיוא

 ײכנַאש ןייק טרָאד ןופ ןוא ןַאּפַאי ןייק קעװַא רע זיא ענליוו ןופ .רעטכייל ןייק

 רע טגָאלשרעד ךעלדנע .דנַאלעז-יינ ןייק ןעמוקעג זיא רע ןענַאװ ןופ ,(עניכ)

 טעברַא ,רעצעז ַא סלַא ןייא ָאד ךיז טנדרָא רע .עקירעמַא ןופ ןגערב יד וצ ךיז

 -גָאט גנוטייצ רעד ןופ יירעקורד רעד ןיא ףוסל ןוא ןעיירעקורד עשידיי ןיא

 ןיא ןייארַאפ-רעקורד ןשידיי םעד ןיא וויטקַא טרעוו רע .לַאנרושז-ןגרָאמ

 רעד ןוּכ וויטוקעזקע ןופ דילגטימ ַא טייצ עסיוועג ַא ךיוא ןעוועג .קרָאידוינ

 ןייז .עשרַאװ ןיא יירעקורד ַא טַאהעג טייצ ַא טָאה ןמחנ רעטָאפ ןייז) ןָאינוי
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 תעב .דנוב ןיא וויטקַא ןעוועג ךיוא זיא ,רעצעז ַא -- לאומש רעדורג

 יד ןוא ןליוּפ ןופ לייט-חרזמ ןיא ןעוועג לאומש זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד

 -פַאלקש ַא ןיא טקישרַאפ ןוא טריטסערַא םיא טָאה טכַאמ עשיטעווָאס
 עפיט יד ןיא טעברַא רעד ייב גנוּפעשסיוא ןופ טיוט ןלַאפעג זיא רע .רעגַאל
 ,(ןופצ ןטייוו ןופ רעדלעוו

 ןבָאה ןַאמטור החּפשמ יד ןוא רעטכָאט ,(עניטסוי) תידוהי ,יורפ ןייז
 טָאה רתסא לרעטכעט ןייז ,ןדיי רעװעשרַאװ יד ןופ לרוג םעד טלייטעג

 -בוט-םוי רעוויטַאריּפסנַאק א ןיא טקילײטַאב ךָאנ ךיז 1942 יַאמ ןט1 םעד
 .ףיקס עיצַאזינַאגרָא-רעדניק רעשידנוב רעד ןופ גנולמַאזרַאפ רעקיד

 -מיוב עלָארַאק עטרבח רעד טימ ןדנוברַאפ ךיז רע טָאה קרָאי-וינ ןיא
 יד ןופ געוו-םנהיג םעד טכַאמעגכרוד ןיײלַא טָאה סָאװ ,ַאקסרעיװט:ןטרַאג
 ַא ינספיוא טיובעגפיוא ןבָאה עדיב .ןרעגַאל עיצַארטנעצנָאק עשיצַאנ
 יד ךָאנ טימעג ןייז טקרַאטשעג טָאה סָאד .םייה עמערַאװ ןוא עלערוטלוק
 ,ויטקַא ןייז וצ רעטייו טכַאמעג ךעלגעמ םיא ןוא ןעגנובעלרעביא ערעווש
 רעטייױו רע טָאה ,דנַאטשוצ-טניזעג ןטכַאװשעגּפָא ןייז ףיוא טקוקעג טשינ
 ,עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעקרָאי-וינ רעד ןיא קיטעט ןעוועג ןוא טעברַאעג

 דלַאגטוג י

0 

 ןָאסנערעפ ַאקינ ןוא עטור

 -- 1905 רעבמעטּפעס ןט1 םעד עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא עטור

 ,ןלױּפ ,קענַאדיַאמ ןיא 1943 ןיא טגנערבעגמוא

 -םפיורַא .דיי רעשידיסח ַא ןעוועג זיא ,ןַאמטור םהרבא ,רעטָאפ רעד

 -רַאפ ןרָאװעג ןוא ךיז טעברַאעג =

 ןריצודָארּפרעביא ךרוד ךעלגעמ

 ץעמַאמ יד .גרַאװכלימ ןוא ךלימ

 סנַאמ ריא טכַאמעגטימ טשינ טָאה

 זיא יז .ןבעל ןיא גנַאג ןזעיגילער

 טלַאטשעג עקיטרַאנגייא ןַא ןעוועג

 -קרעמ יד .יורפ רעשידיי ַא ןופ

 טָאה ןַאמטור הרש:-היח עקידריוו

 רעד ףיוא םתוח ןקרַאטש ַא טגיילעג

 4 -- רעדניק עריא ןופ גנואיצרעד

 ןטסטלובמַא .ךעלדיימ 4 ןוא ךעלגניי

 קורדסיוא םוצ ןעמוקעג סָאד ןזיא

 גנוטלַאטשעג רעקיטסייג רעד ןיא
 ,הוח ,עטרעב -- רעטכעט עריא ןופ 2

 יד ןעמונעגרעביא סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןבָאה עלַא ייז .עניטסוי ןּוא עטור
 ןטַאט ןעמורפ ןופ ןליו םעד ןגעק טפָא .ןעמַאמ רעייז ןופ "ןעגנוריפ עיינ;
 םעיינ םעד טימ ןייגטימ ןלָאז עריא רעטכעט יד זַא ,טגרָאזעג עמַאמ יד סָאה
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 טשינ רשפא זיא'ס .ןבעל ןשידיי ןיא גייטשפיוא ןכעלטלעוו ןופ םָארטש

 "עּפ השמ ,רַאלָאטס קערַאמ ,דלָאגטוג ףסוי ןטסידנוב יד סָאװ ,לַאפוצ ןייק

 זיא םייה ריא .סמעדייא עריא ןרָאװעג ןענייז לַאטנעמולב לטָאמ ,ןָאסנער

 זױלב טשינ טריפעג ךיז ןבָאה ןסעומש יד ןכלעוו ןיא ,לקניוו ַא ןרָאװעג

 ,םינינע עקידעכָאװ םורַא

 "רעד זיא ןָאסנערעּפ עטור ואוו ,הביבס עשימייה יד ןעוועג זיא סָאד

 "כרוד ןזיװַאב יז טָאה ןענרעל םוצ קיאעפ .ןסקַאװעג ןוא ןרָאװעג ןגיוצ

 .ןירגלַאט יורפ ןופ עשרַאװ ןיא עיזַאנמיג-לדיימ יד ןקידנערַאפ ןוא ןכַאמוצ

 דנוב-טנגוי ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג יז זיא ןָא ןרָאי-רעליש עגניי יד ןופ

 -סילַאיצָאס ןריזינַאגרָא םייב וויטקַא ןעוועג לושלטימ רעד ןיא ךָאנ .טפנוקוצ

 טערט (םָאלּפיד-עיזַאנמיג) ערוטַאמ ןעמוקַאב ןכָאנ .ןזיירק-רעליש עשיט

 ןשיוצ .עטכישעג טרידוטש ןוא טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ ןיא ןײרַא יז

 ןזיװעגסױרַא לָאמ עלַא יז טָאה עשרַאװ ןיא טנגוי רעשיטנעדוטס רעשידיי רעד

 "יירט ןוא ןלַאעדיא עשיטסילַאיצָאס יד וצ טייקנבעגעגרעביא עקיטכירפיוא

 ןשידנוב םנופ רעדנירגטימ יד ןופ ענייא ןעוועג זיא יז .דנוב םוצ טפַאש

 ,טייצ עגנַאל ַא קיטעט ןעוועג זיא יז ןכלעוו ןיא ,ןעגניר זיירק-ןטנעדוטס

 -ַארד ןרעלוּפָאּפ טלָאמעד םעד וצ יז טרעהעג 9 ןרָאי יד ןיא

 ןיא טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי .ד .ס רעשידנוב רעד ייב זיירק ןשיטַאמ

 .רעשיטַאמַארד רעשידיי רעד ןופ ןירעליש ַא יז טרעוו 1922 רָאי ןיא ,עשרַאוװ

 ףַאי ןיא קיטעט ךיוא יז זיא טייצ עסיוועג ַא .עגיל-רוטלוק רעד ייב לוש

 רָאג קידנעטש ךיז טקילײטַאב יז .(עיצַאזינַאגרָא ןעיורפ-רעטעברַא עשידיי)

 .סעיצקַא ערעדנַא ןוא סעינַאּפמַאק-לַאװ עשידנוב יד ןיא וויטקַא

 ,טקידנערַאפ טשינ יז טָאה טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ ןיא סעידוטש יד

 .(עקטסידָאמ ,ןטוה-ןעמַאד) ךַאפ ַא סיוא ךיז טנרעל ןוא טעברַא וצ ךיז טמענ יז

 ןענייז טעברַא רעד-טָא טימ .טַאטשקרעוװ םענעגייא ריא יז טריפ ןרָאי עגנַאל

 תועיסנ עקיזָאד יד ןופ עטצעל יד .זירַאּפ ןייק סעזייר עטּפָא עריא ןדנוברַאפ

 ,המחלמ-טלעפ רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ טרַאה ןעמוקעגרָאפ זיא

 ןטצעל ןטימ סע טכַאמעגכרוד ןוא עשרַאוװ ןייק זירַאּפ ןופ םייהַא ךיז טלייאעג

 .ןרָאװעג טקַאהרַאפ זיא ץענערג יד רעדייא --- גוצ

 ןעמונרַאפ טָאה קיגָאל .יורפ עטכַאזַאב ַא ןעוועג זיא ןָאסנערעּפ עטור

 ריא ןיא טָאה לכש םעד ץוחַא רעבָא ,גנַאג-סנבטל ריא ןיא טרָא סיורג ַא

 ןלַאיצָאס רַאפ ליפעג ַא ,סטכעלש ןגעק טנוב ןופ רעייט ַא טנערבעג טימעג

 .עקיטפרעדַאב-טיונ עקידנדייל יד ןפלעה וצ ןליוו ַא ,רשוי

 רעבמעטּפעס ןיא סעבמָאב ערעייז טימ ןבָאה ןענַאלּפָארע-רעלטיה יד

 ןיא ,רעטעּפש .טבעלעג טָאה יז ואוו ,עשרַאװ ןיא זיוה סָאד טרעטשעצ 9

 ןופ רענייא זיא זיוה סָאד טָא ,24 ָאנשעל ףיוא יז טניואוו ,ָאטעג ןופ ןטייצ יד

 "טיה רעד תעשב טעברַא רעשידנוב רעלַאגעלמוא רעד ןופ ןטקנוּפ-ףערט יד

 "רעטנוא רעד ןיא ךעלגעמ רָאנ טייוו יוװ וויטקַא זיא יז .עיצַאּפוקַא רעשירעל

 ןופ גנואיצרעד רעד רַאפ קרַאטש טגרָאז ןוא דנוב ןופ טעברַא רעשידרע

 שטָאכ זיא ,ךיז טשינ ביוא ,ןעװעטַארוצּפָא ףיוא ץלַא ןָאטעג טָאה יז .ןוז ריא
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 ריא ןרילרַאפ ןופ רעדיוש רעד ,ורמוא רעד ,גרָאזרעטומ יד .דניק ריא
 ןבָאה ןעגנוגנערטשנָא עריא עלַא .ןעור טזָאלעג טשינ יז טָאה ןוז ןקיצנייא
 עשרַאװ ןיא ןוז ריא טימ ןילַא ןבילבעג זיא יז .ןבעגעגנייא טשינ ךיז רעבָא
 -עּפש ןוא ענליוו ןייק קעװַא ןיא ,ןָאסנערעּפ .מ ,ןַאמ ריא יו םעדכָאנ

 .עקירעמַא ןייק ןעמוקעג רעט

 ןופ לרוג םעד טלײטעג ןוז ריא טימ ןעמַאזוצ טָאה ןָאסנערעּפ עטור
 דנַאטשפיוא ןכָאנ ןרָאװעג טריפעגקעװַא ןענייז סָאװ ,ןדיי רעװעשרַאװ יד

 -יימ רעגַאל-גנוטכינרַאפ ןיא ןעמוקעגמוא עדייב ןענייז ייז ,1942 לירּפַא ןיא

 .קענַאד

 א

 ןייז .1930 רַאורבעּפ ןט20 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא ָאקינ ןוז ריא

 -ער ןוא רעריפנָא רעקירָאיגנַאל רעד ןעוועג זיא ןָאסנערעּפ השמ רעטָאפ
 ,עשרַאװ ןיא טפנוקוצ דנוב-טנגוי םייב עידוטס רעשיטַאמַארד רעד ןופ רעסישז

 -לוש עטשרע ןייז ,רוטַארעטיל ןוא טסנוק-רעטַאעט ןגעוו ןבירשעג ךיוא ןוא
 ףיוא לוש-סקלָאפ רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןיא ןעמוקַאב רע טָאה גנואיצרעד

 ןענופעג םיא ייב ןבָאה רעדיל-"טפנוקוצ; ןוא עשידנוב יד .26 ענלַאמכארק
 קרַאטש טָאה םייה רעד ןיא דיל ענעגנוזעג סָאד .גנַאלקּפָא ןעמערַאװ ַא

 .ןרָאי עשרעדניק ענייז ןרימרָאפ סָאד טקריװַאב

 -סיוא זיא המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןעוו ,ןעוועג טלַא ָאקינ זיא רָאי 9
 -גןפמעק ןוא ןטקינײּפעג ,ןקידנדיל םעד ןיא ןסקַאװעג זיא רע .,ןכָארבעג

 טָאה עמַאמ יד) טסואוועג טינ טיונ ןייק ןופ ןײלַא .ָאטעג רעװעשרַאו ןקיד

 ןַא ןופ שארב טלעטשעג ךיז רע טָאה ,(הנויח ףיוא טנידרַאפ ןוא טעברַאעג

 וצ ןעװעג ןיא ליצ:-טּפיױה ריא .עּפורג רעדניק רעשידנוב רעטריזינַאגרָא

 ןוא טלעג ןוא ןייּפש טלמַאזעג .ףליה ןיא ךיז ןקיטיונ סָאװ ,יד רַאֿפ ןגרָאז

 טלדנַאהעג טָאה'מ .טקיטיינעג םעד ןיא ךיז טָאה'מ ואוו ,ןיהַא ןגָארטעג

 "טעבנגעג, טָאה ןעמ ,קעװצ םעד טָא רַאפ "ןענידרַאפ, וצ ידכ ,סַאג ןיא

 ףליה יד זַא ,ןצנוק ןוא סקירט ײלרעלַא טצונַאב ,םייה רעד ןיא טיורב

 טריפעג ךיוא טָאה עּפורג-רעדניק עקיזָאד יד .ןרעו טגנערבעג ןענעק לָאז

 טשינ ןוא גָאט ןופ ןסעיינ יד טריטוקסיד ,סעמעט עלעוטקַא ףיוא ןסעומש
 ןבילבעג ןענייז עכלעוו ,סרעטומ יד ןוא ךיז ייב טומ םעד ןלַאפ טזָאלעג
 .עשרַאװ ןופ קעװַא ןענייז רענעמ יד יוװ םעד ךָאנ ןיילַא

 -גיק רעד-טָא ןופ רעריפנָא רעקיטסייג רעד ןעוועג זיא ןָאסנערעּפ ָאקינ

 לעקנוד ילענ טלייצרעד ױזַא -- ?םיא וצ טקוקעגפיורַא טָאה'מ, .עּפורג רעד

 ַא ןעװעג ךיוא זיא עכלעוו ,(קרָאי-וינ ןיא טנייה ,רעטכָאט סטילב ןַאיצול)

 טפָא זיא ַאקינ זַא ,רעביא ךיוא טיג יז .טעברַא רעד טָא ןיא עטקילײטַאב

 טָאה רע ואוו ,ףיוה ןפיוא רעקעב םוצ קעװַא ןוא גָאטרַאפ ןענַאטשעגפיוא

 ,רעסַאוװ ןגָארט ןפלָאהעג ןוא ץלָאה טקַאהעג רע טָאה ןטרָאד .טניואוועג

 טגנערבעג רע טָאה ,ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,טיורב סָאד ןוא ןטסנידרַאפ יד
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 ךלָאגטוג קעינעב ,לַאטנעמולב ותסא ,ןָאסנערעּפ ָאקינ

 יד .טעברַא-ספליה יד טקרַאטשרַאפ םורַא ױזַא ןוא עּפורג-רעדניק רעד וצ
 טָאטש ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ץלַא ֹוצ םַאזכַאװ ןעוועג ןענייז רעדניק
 -גיק רעייז ףיוא ייז ןבָאה טעברַא "רעקידעכָאװא רעד ץוחַא .דנַאל ןוא
 ךָאי ףניפ ךוב ןייז ןיא .םיבוט-םוי עשירַאטעלָארּפ טרעייפעג ןפוא ןשרעד
 ןַא ןײטשדלָאג דרַאנרעב טרעדליש (226-225 .זז) ָאטעג רעוועעשרַאװ ןיא

 רעכעלקערש ַא ךָאנ ןכָאװ 2 ,עּפורג-רעדניק רעד ןופ גנורעייפ-יַאמ עט1

 ןיא .ןָאסנערעּפ עטור ןופ גנוניואוו רעד ןיא ,ָאטעג רעװעשרַאו ןיא הטיחש

 ,דלָאגטוג קעינעב ןָאסנערעּפ ָאקינ טקילײטַאב ךיז ןבָאה גנולמַאזרַאפ רעד
 רעציזרָאפ --- םחנמ ןופ ןוז) םיובנעזָאר עלבואר ,לַאטנעמולב (רתסא) עישַאק
 ,רעדניק עכעלטע ךָאנ ןוא (רעטעברַא-דיײלקַאב ןופ ןייארַאפ .פָארּפ ןוכ

 קעינעב -- רַאטערקעס ,ןָאסנערעּפ ָאקינ טריפעג טָאה ץיזרָאפ םעד
 יד טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא זיא קעינעב ,עטרעב ןוא ףסוי ןופ ןוז) דלָאגטוג

 עלעבואר ןטלַאהעג טָאה עדערייַאמ יד ;(עירָאטַאוַאס-םעדעמ ןופ רעדניק

 רעד ןופ טלַאהניא ןטימ גנולמַאזרַאפ רעד ןגעוו טכירַאב ַא .םיובנעזָאר
 -- עמיטע-טנגוי רעשידרערעטנוא רעד ןיא טקורדענּפָא ןעוועג זיא עדערייַאמ

 -מַאז-טלעג ַא ןרָאװעג טכַאמעג ךיוא זיא'ס .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ ןַאגרָא
 ."רעדניק עקירעגנוה;, רַאפ גנול

 עקנילבערט ןייק ןדיי רעװעשרַאװ יד ןריפ ןביוהעגנָא ןכָאה סיצַאנ יד ןעוו

 ריא ןטלַאהַאב וצ ןעלטימ טכוזעג ,עטור ,רעטומ יד טָאה ,ןעגנערבמוא םוצ
 טַאהעג טָאה דנוב רעשידרערעטנוא רעד .ָאטעג ןרעסיוא דניק קיצנייא
 רעד ףיוא ןעיורפ ןוא רעדניק עשידיי ןטלַאהַאב וצ ואוו רעטרע עכעלטע
 סע סָאװ טָא .ןרָאװעג טמיטשַאב ָאקינ זיא טקנוּפ אזַא וצ ,טייז ?רעשירַא;
 "ךעימ-ָאטעג ןטייז עדייב ןופ, ךוב ריא ןיא עקדַאלװ םעד ןגעוו טלייצרעד

 ןקירָאי-12 םעד ןּפָארטעג טָאה קילגמוא רעװש ַא רָאג; :(149714/ .זו)
 טלייאעג טָאה רע .רעיומ םעד רעבירַא טולשב זיא ָאקינ .ןָאסנערעּפ ָאקינ
 -עגוצ רעד וצ (ןוז סלעיבוד) רעטיילגַאב ןכעלטסירק ןייז טימ ןעמַאזוצ
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 סע ואוו ,זיה ןקיבלעז ןיא ,21 עקסרעיַאטנעיװש ףיוא ענילעמ רעטיירג
 לעבורוו רָאטַאקָאל םייב ,טילב ךעלעדיימ ייווצ יד ןטלַאהַאבסיױא ךיז ןבָאה
 -ךירפ :ןָאזרעּפ ריפ טלעג ךס ַא רַאפ ןענעדרָאוצנײא ןבעגעגנייא ךיז טָאה
 רעסיוא עלַא .ָאקינ ןוז ריא ןוא ןָאסנערעּפ עטור ,רעקנילפ עלָאּפ ,יורפ סכַײר

 ןבָאה 21 זיוה ןופ טייו טשינ .ענילעמ רעד ןיא ןעוועג ןיוש ןענייז ןָאקינ

 -רוק .ַא .ןטנַאיצילָאּפ עשיליוּפ ייווצ ןטלַאהרַאפ רעטײלגַאב ןייז טימ ןָאקינ
 ןעמעוו ןסױטשעגנָא ךיילג ךיז טָאה ײצילָאּפ יד ןוא שיוטסיוא-רעטרעוו רעצ

 טריפעגּפָא לגניי ןכעלטסירק ןוא ןשידיי םעד ןבָאה ייז .ךיז רַאפ טָאה יז

 יצ :קערש-טיױט ןיא טבעלעג עלַא רימ ןבָאה געט עכעלטע .טסערַא ןיא
 יד ייס רַאפעג ןיא ןענַאטשעג זיא סע ?ןבעגסיוא טשינ ךעלגניי יד ןלעװו
 ךעלעדיימ ייווצ יד ואו ,סלעיבוד יד ןופ גנוניואוו יד ייס ,ענילעמ עשירפ

 ןבעגעגנייא זנוא ךיז טָאה רעטעּפש געט עכעלטע ,ןטלַאהַאב ןעוועג ןענייז

 טסניד טָאהעג טָאה סָאוװו ,טנַאיצילָאּפ ןשיליוּפ ַא ןפיוקוצרעביא טלעג רַאפ
 סָאװ ,תועידי יד .זײּפש ךעלקעּפ ןיהַא ןקישוצניירַא ןוא טסערַא רעייז ןיא
 ,טקיאורמואַאב קרַאטש זנוא ןבָאה ,הסיפת רעד ןופ ןעמוקַאב ןבָאה רימ
 ןעמ .ןליוק-רעוולָאװער ןעצ ןענופעג ןעמ טָאה שעוװ סָאקינ םעניילק םעד ןיא
 -ער יד ןענַאו ןופ ןגָאזסױא לָאז רע ,לגניי ןקירָאי-ףלעװצ םעד טקינײּפ
 טסייו רעניילק רעד ,ןגָאלשעג קידארומ טרעוו רע ,ןעמַאטש ןליוק-רעוולָאװ

 טשינ ןענעק רעשרָאפסיױא יד .טגייוש רע .ןגָאז וצ סָאװ ןופ טשינ רעבָא

 ןעמעוו וצ ןוא זיא עמַאמ ןייז רעוו ,טניואוועג ָאטעג ןיא טָאה רע ואוו ,ןייגרעד
 יד קרַאטש ךיז ןרעדנואו סע .ןסַאג עשיליוּפ ףיוא ןעגנַאגעג סָאד רע זיא
 םעד ןופ רעטקַארַאכ ןטסעפ ןוא ןקרַאטש םעד ףיוא עטמַאַאב-הסיפת עשיליוּפ
 ,לגניי ןקירָאי2

 ,..!ןטלַאה ױזַא ךיז לָאז דישז רעגנוי ַא --

 םעניילק םעד טימ זיא סע סָאװ ןסיוורעד טנָאקעג טשינ ךיז ןבָאה רימ
 יִצ ?ןליוק-רעװלָאװער ןכַאז ענייז ןיא ןעמוק ןענַאװ ןופ .ןעמוקעגרָאפ ָאקינ
 ןקינייּפ וצ דניק סָאד ידכ ןפרָאװעגרעטנוא לעיצעּפס טשינ ייז ןעמ טָאה
 ,שידלעה ךיז טלַאה רע ,טשינ ךיז טכערב ָאקינ רעבָא -- ?ןכערבעצ ןוא

 ןעמ ,ווירב עטלפייווצרַאפ זנוא טקיש רעטומ יד .סױרַא טשינרָאג טיג רע
 םוש ןייק .זָאלטכַאמ רעבָא ןענייז רימ .דניק קיצנייא ריא ןעװעטַאר ןעז לָאז

 עקילעפוצ ַא טשרע .טשינ רימ ןבָאה ײצילָאּפ רעד טימ טקַאטנָאק ןלעיצעּפס
 ןַאפעטס ,2 עקסנָאלשָאנרוג ןופ סָאבעלַאב םענעזעוועג ןיימ ןופ שינעגעגַאב
 ַא רַאפ -- רשפא :ןעגנונעפָאה סעּפע טיג ,טנעגַא-ײצילָאּפ ַא טימ ,יַאכַאמ
 ?ןעװעטַארסױרַא ןענעק םעניילק םעד ןעמ טעװ -- טלעג עמוס רעסיורג
 ,ןשינעגָאזוצ ןופ ,ןעגנולדנַאהרעטנוא ןופ ןכָאװ ןוא געט ןָא ךיז ןבייה ָאד ןוא
 ?ןעגנוטרַאװרעד עקיאורמוא ןופ ןוא טלעג ןּפעלש ןופ

 עמוס רעסיורג ַא רַאפ ןעגנולעג זיא ,ןשינעטרַאװ עגנַאל ךָאנ ,ךעלדנע;
 -ַאב ןכעלטסירק ןייז ןוא ָאקינ ןקירָאי-ףלעווצ םעד ןעװעטַארוצסױרַא טלעג

 רעכעלטסירק רעד ךיז ייב טַאהעג רָאג טָאה ןליוק-רעװלָאװער יד .רעטיילג

 רעשיליוּפ ַא .ןכַאז סָאקינ ןיא ןטלַאהַאב ייז ארומ רַאּפ טָאה רעכלעוו ,רוחב
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 .טשינ םעניילק םעד טריפעגניײרַא דנַאטשפיוא ןרַאפ טנָאנ טָאה טנַאיצילָאּפ

 טימ ןעמַאזוצ רע זיא ןטרָאד ןופ .ןײרַא אטעג ןיא קירוצ דלעה םענעכָארבעג
 טריפעג ,ןעװעטַאר וצ ןזיװַאב טשינ ןבָאה רימ עכלעוו ,רעדניק ערעדנַא ליפ

 ...?ךַאילש ןשישטייד ןטנַאקַאב ןפיוא ןרָאװעג

 -יימ ןופ רעגַאל-גנוטכינרַאפ ןיא ןרָאװעג ןטינשרַאפ זיא ןבעל גנוי ןייז

 .קענַאד

 .מ .ר
0 

 ףרָאדסנייה ךענעה

 ךיז ןרָאי עטסגניי יד ןופ .ןרעטלע עשידיסח עמורפ ןופ טמַאטשעג
 ןעמוקַאב ןוא רעגייטש-סנבעל ןשיסקָאדָאטרָא ןופ ןסײרסױרַא טוװאורּפעג

 ַא ןריפ וצ ןעמוקעגסיא םיא זיא ןדָאב םעד ףיֹוא .גנודליב עכעלטלעוו
 -יטַאנַאפ רעד טימ ףמַאק ןרעווש ַא
 ,עילימַאפ רעש

 .דנוב םוצ טרעהעג 1904 ןופ
 ןיא זיא רעכלעוו ,ףרָאדסנייה ךענעה
 -גנוא טנַאקַאב ןעוועג גנוגעוװַאב רעד

 -קעלַא רעניילק רעד; ןעמָאנ ןרעט
 -ינ ןופ ןעוועג זיא רע) ?רעדנַאס

 רעוט ַא יו טָאה ,(סקואוו ןקירעד
 -עשרַאו רעד ןיא טקורעגסױרַא ךיז
 יד ןיא דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעוו
 ךָאנ עיצקַאער ןופ ןרָאי עטסרעווש
 -ולָאװער רעדנעלסור רעטשרע רעד

 1912 -- 1907 ןרָאי יד ןיא .עיצ
 -יטקַא עּפורג רעד וצ רע טרעהעג

 יד ףיױא טקוקעג טשינ ,סנטסָאּפ ערעייז ףיוא ןעייטש עכלעוו ,רעוט עוו
 סָאװ ,ןעגנושױטנַא עקרַאטש יד ןוא םישזער ןשירַאצ ןופ ּפעלק ערעווש
 ןזיירק עלַאקידַאר עטיירב יד טקירדעג ןבָאה

 רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג רע זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב
 -עשרַאװ רעד ןופ ("וויטקעלָאק;) טפַאשרעּפרעק רעקידנריּפנָא רערעטיירב
 עויטקַא יד ןשיװצ ןעוועג ךיוא זיא רע .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעוו
 רעד ןעװעג רע ןזיא טייצ ַא .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ רעיוב
 ןיא וויטקַא ןעוועג ךיוא זיא ףרָאדסנייה .,ןייארַאפ-לַאטעמ ןופ רַאטערקעס
 .לקניוו-רעטעברַא ןיא רעטעּפש ןוא בולק-רעסָארג ןופ גנוריפנָא רעד

 -טנעצנַאק טייקיטעט ןייז רע טָאה ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא

 רע .ףיקס עיצַאזינַאגרָא-רעדניק עשידנוב יד ןעיונפיוא ןפלעה ןיא טריר
 -יזרָאפ ךיוא יו ,טעטימָאק-ףיקס רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא
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 -עג ןבָאה עכלעוו ,טניירפ יד ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,םוירָאטַארוק ןופ רעצ

 .עיצַאזינַא;רָא-רעדניק רעד ןפלָאה

 עטסיירטעג יד ןופ הנחמ רעד וצ טרעהעג טָאה ףרָאדסנייה ךענעה

 דנוב רעד טָאה 1918 ןיא :דָאזיּפע ַאזַא ךיז ןָאמרעד'כ .עטסכעלזָאלרַאפ ןוא

 רעשטייד ןוא המחלמ רעד ןגעװו ףורפיוא ןלַאגעלמוא ןַא ןבעגעגסױרַא

 קעװַא ןיב'כ .ןפורפיוא לקעּפ ַא ןעמוקַאב טפרַאדעג בָאה ךיא .עיצַאּפוקָא

 ךוב ַא טנעיילעג ןוא קנַאב ַא ףיוא ןסעזעג זיא'ס ואוו ,ןטרָאג סיקסנישַארק ןיא

 -- סערדַא םעד טגָאזעג רימ טָאה יז .(יקסדורגָאװָאנ) יקסנילעמעשס עינָאפ

 בָאה ,הריד רעד ןיא ןיירַא ןיב'כ ןעוו .סעקװעלַאנ יד ףיוא ףיוה ןפיט ַא ןיא

 -עג טשינ לבעמ ןייק זיא ןרעמיצ עסיורג יד ןיא .ןעזעג טשינ םענייק ךיא

 טײרדעגמורַא ךיז ךיא בָאה ,טרעדנואורַאפ .סנטסַאק עכיוה רָאנ ,ןעוו

 -קעלַא םעניילק; םעד ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז בָאה'כ זיב סנטסַאק יד ןשיוצ

 טָאה רע .ןעזעגסױרַא טשינ סקואוו םעניילק ןייז בילוצ טָאה'מ סָאװ ,?רעדנַאס

 -סױרַא טָאה רע סָאװ ,ןפורפיוא עלַאגעלמוא לקעּפ ַא ןבעגעג דלַאב רימ

 ,שינעטלעהַאב ַא ןופ ןעמונעג

 57 ןופ רעטלע ןיא ,19235 ילוי ןט20 םעד גנילצולּפ רע זיא ןברָאטשעג

 זיא רע .טייצ-רעמוז טגנערברַאפ טָאה רע ואוו ,קָארב לטעטש ןיא ,רָאי

 .עשרַאװ ןיא םלוע:תיב ןשידיי ןפיוא הרובק וצ ןעמוקעג
 .עשראװ ,1935 ילוי 24 ,גנוטייצ-סקלָאפ עײנ ; .ב

3 

 ךַאלַאוו לאירזע

 -סילַאיב ןיא החּפשמ רענעסעזעגנייא-גנַאל ,רעבושח ַא ןופ טמַאטשעג
 רעד .םינבר ןוא רעוט-ללכ ןענופעג ךיז ןבָאה סע רעכלעוו ןשיווצ ,קָאט

 -ַאב רעד ,וָאנױװטיל םיסקַאמ ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז ןופ רעדורב רערעגניי

 רעוט רעשיטסיוועשלַאב רעטמיר

 -יוא רַאפ רַאסימָאק רעשיטעווָאס ןוא

 -יווטיל םיסקַאמ ןעוו .םינינע-ןרעס

 "עה ריאמ ןעוװעג ךָאנ ןיא ווָאנ

 ַא ןיא טנרעלעג ןוא ךַאלַאװ ךענ
 רעדָא שרדמ-תיב רעקָאטסילַאיב

 רע טגעלפ ,לביטש-םידיסח ַא ןיא

 ןוא ןעיינש עסיורג יד ןיא רעטניוו

 טנעה יד ףיוא ןגָארט סעטָאלב

 ,ןיירַא רדח ןיא ןלאירזע

 "עג ךַאפ ןופ זיא ךַאלַאװ לאירזע

 ,ירפ ןיא ןוא רעטלַאהכוב ַא ןעוו

 -עגניירַא ,ןטייצ עשירַאצ יד ןיא

 טרעהעג טָאה רע .דנוב ןיא ןטערט

 יד טימ ףמַאק ןשיטַאמעטסיס ַא טריפעג טָאה סָאװ ,עפורג-רעסָארג רעד וצ
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 -עג זיא סָאד ,ןײארַאפ-ימאק רעװעשרַאװ ןיא ןטנעמעלע עשירָאטַאלימיסַא
 -ַארויב ןוא עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןטכיש עטשרעביוא יד ןופ ןייארַאפ ַא ןעוו
 עטיירב יד עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא טזָאלעגנײרַא טשינ ןבָאה עכלעוו ,ןטסיל
 ,ךַארּפש עשידיי יד ןוא עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןטכיש

 עיצַאּפוקָא רעשטיידייצַאנ רעד זיב המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ
 עשידנוב יד ןיא טעברַאעג לאירזע טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןיא
 -יוב ןיא ,ןכיק-רעטעברַא יד ןופ גנוריפנָא רעד ןיא ,ןוװויטַארעּפָאָאק-םוסנָאק
 טָאה רע .עטלעטשעגנָא-ָארויב ןוא -סלדנַאה ןופ ןייארַאפ ןיא ,וויטַארעּפָאָאק
 .רעוט עשידנוב טטסיירט יד וצ טרעהעג

 .המחלמ-טלעװ רעטייוצ רעד תעב ןעמוקעגמוא זיא ךַאלַאװ לאירזע
 םיא ןופ דליב קידנרעטישרעד ַא רעבָא ,טסואווַאב טשינ זיא ,ױזַא יו יונעג
 -נָא 1942 רעמוז טָאה'מ ןעוו .ןַארַאפ זיא ןבעל ןייז ןופ דָאירעּפ ןטצעל ןיא
 ,ןעגנערבמוא םוצ עקנילבערט ןייק ןדיי רעװעשרַאװ יד ןריפסיורַא ןביוהעג
 סע סָאװ ןרעוו רָאװעג ךירדירפ ןמלז רבח םעד טקישעג דנוב רעד טָאה
 טניפעג סָאװ ,וָאלָאקָאס לטעטש ןיא .ןדיי עטריפעגסױרַא יד טימ טעשעג
 קרַאמ ןפיוא גנילצולּפ רע טָאה ,עקנילבערט ןופ תונכש רעטנָאנ ןיא ךיז
 עקנילבערט ןופ ןפָאלטנַא טשרָאקָא ןענייז סָאוװ ,ןדיי עטעקַאנ ייווצ ןעזרעד
 -ַאװ לאירזע ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא .רעמַאק-זַאג ןיא ייז ןריפניירַא ןרַאפ
 רעייז .רעגַאל-ןטיוט ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ טלייצױעד םיא ןבָאה ייז .ךַאל
 דנוב ןופ גנוריפנָא רעװעשרַאװ יד טָאה ןעגנורעדליש ןוא עיצַאמרָאפניא
 רעשידרערעטנוא ןייז ןופ רעמונ ןלעיצעּפס ַא ןיא טכעלטנפערַאפ דלַאב
 ,ןדיי רעװעשרַאװ יד וצ ןעגנונרָאװ טימ גנוטייצ

 ילצדצ קערַאמ .1949 קרָאי-יג ,1 דנַאב ,קָאטסילַאיב סקנפ : גרעבשרעה .ש .א ; .ב

 ךרַאנרעב ,1948 קרָאיוינ ,178 טייז ,ןברוח ןשידיי ןופ ןרָאי יד ןיא ךוב ןיא : ןַאמ
 -עלעצ בקעי .1947 קרָאיװינ ,260 'ז ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא רָאי ףניפ : ןײטשדלָאג
 ,1963 קרָאיינ ,178 'ז ,קלָאפ םענעטינשרַאפ ןטימ ; יקסנעמ

 .ח .ש .י
0 

 טוהנרעה ףסוי

 ,ןילבול ןיא 1912 ןריובעג

 ַא ןוא דיי רעזעיגילער-גנערטש ַא ןעוועג זיא עלעשרעה 'ר רעטָאפ ןייז

 טפיוקרַאפ טָאה רע ואוו ,לבלעוועג ןיילק ַא ןופ ןגיוצעג רע טָאה הנויח .ןדמל

 ערשכ לקיטש ַא ןפיוק ןעמוקעג םיא וצ ןעמ זיא טרפב ,ןטַאדוצ-רעדיינש

 רע טָאה ,הנוק ַא ןעמוקעגניײרַא זיא'ס ןעוו .עטָאּפַאק רעשידיי ַא וצ טנווייל

 ,רפס ַא ייב טפיטרַאפ ןציז ןפָארטעג םיא

 -ירַא רעטעּפש זיא רעבָא ,םירדח ןיא טנרעלעג טָאה טוהנרעה ףסוי

 ,ל .י יד טקידנעעג רע טָאה 1929 ןיא .לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןיא רעב

 ,עיזַאנמיג-לַאער רענליוו ןיא טנרעלעג רע טָאה טייצ עצרוק ַא ,לוש-ץרּפ
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 רעשידיי רעד וצ סערעטניא ןסיורג ַא ןזיװעגסױרַא רע טָאה לוש ןיא ןיוש
 א רַאפ רע טָאה םויס ןתעב .ןטייקיאעפ עשירַארעטיל ןוא רוטַארעטיל
 יד ןגעו טעברַא ןַא סנייז טנעיילעג ָאסרָאק לַאז ןיא םלוע ןקיּפעק-טנזיוט
 ,םכילע-םולש ןוא ץרּפ ,ל .י ,םירפס רכומ עלעדנעמ --- רעקיסַאלק יירד

 סלַא ךָאנ טוהנרעה ףסוי טָאה ,םייה רעשיסקָאדָאטרָא-םורפ ַא ןופ םגה

 זיא רע רעכלעװ ןיא ,גנוגעווַאב רעשידנוב רעד טימ ןדנוברַאפ ךיז דניק

 "נוב רעד ןיא ןביוהטגנָא טָאה רע .ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב וויטקַא ןעוועג
 דנוב טנגוי ןיא רעביַײַא ןטרָאד ןופ ,ףיקס עיצַאזינַאגרָא-רעדניק רעשיד

 ,ןילבול ןיא עיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ רעשידנוב רעד ןיא רעטעּפש ןוא טפנוקוצ

 ,טיבעג ןשירַארעטיל ןוא ןלערוטלוק ןפיוא קיטעט ןעוועג רקיעב זיא רע
 -ביב-םעדעמ רעד ןופ רַאטערקעס ןעוועג רע זיא 1929 --- 1921 ןרָאי יד ןיא

 ,עמיטש רענילבול טַאלבנכָאװ ןשידנוב ןיא טעברַאעגטימ טָאה רע .קעטָאיל

 -טנגוי ןיא ךיוא .רעדיל ןוא ןענָאטעילעפ ,ןעלקיטרַא טקורדעג טָאה רע ואוו

 ןעגנוטייצ עשידנוב יד ןיא -- גנוטייצ-סקלָאפ רעניילק רעד ןיא ןוא רעקעוו
 -"וװעסּפ ןרעטנוא ךיוא) ןכַאז ענייז טקורדעג רע טָאה -- רעדניק ןוא טנגוי רַאפ
 רע טָאה ךַארּפש רעשידיי רעד ןגעוו ןעלקיטרַא עכעלטע .(ןופיסוי םינָאד

 רעטנוא ןבעגעגסױרַא טָאה ָאװיי רעד סָאװ ,עלַא רַאפ ששידיי ןיא טקורדעגּפָא
 ,יקצולירּפ חנ ןופ עיצקַאדער רעד

 יד .געט ערעזדנוא ןיא :רעדיל לכיב ןייז ןענישרעד זיא 1923 ןיא
 -רַא :טייצ רעד ןופ ;עמעלבָארּפ עפרַאש יד ןענייז רעדיל יד ןופ סעמעט

 ,ד .א ןילבול עשידיי סָאד ,טײקמירָא ,רַאפעג-המחלמ ,םזיצַאנ ,טיײקיזָאלסטעב

 רָאטַארָא ןוא רעביירש ןשידנוב ןופ טײצרָאי רעד טעמדיוועג זיא דיל ןייא ,ג
 ; דיל סָאד זיא טָא ,שטיװעלַאכימ שינייב

 .רעיורט רעדנַא ןַא זיא רעיורט רעזנוא

 .ּפָארַא דרע'עד וצ ּפעק יד טשינ ןגייב רימ ,טשינ ןענייוו רימ

 ?רעמ ָאטשינ זיא שינייב רעיורג רעזנוא זַא ,סָאװ זיא

 !ּפָא טשינ םיטש-ןקָאלג ןייז רעמ ןיוש טכליה'ס זַא ,סָאװ זיא

 ןַארַאפ םַאלפ-שינייב ןופ קנופ ַא ךָאד זיא גיוא סנדעי ןיא

 ,..םיורט ןייז ןוא ןביולג ןייז --- ץרַאה סנדעי ןיא

 -- טבעל רע ,טבעל רע ,ןיינ ? שינייב ןברָאטשעג

 ...זנוא ןופ ןקיצנייא ןדעי ןיא ,רעטעברַא ןדעי ןיא

 ,רעיורט רעדנַא ןַא זיא רעיורט רעזנוא
 ,ּפָארַא דרע'רד וצ ּפעק יד טשינ ןגייב רימ ,טשינ ןענייוו רימ
 םיא ףמַאק ןוא ןייּפ טימ ,טרעטסַאלפעג געוו ַא טָאה שינייב

 ,טרעמַאהעגסיוא
 !געוו-שינייב םעד ןרעמַאה רעטייוו רימָאל --- רבח ,רעדורב
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 .רעיורט רעדנַא ןַא זיא רעיורט רעזנוא

 ! גנַאג םעד ךָאנ רעטסעפ !ּפָאק םעד ךָאנ רעכעה

 ךניצַא ךיוא זנוא טפור שינייב

 !גיז םוצ -- ףמַאק םוצ

 ,טריקסיפנָאק רוזנעצ עשיליוּפ יד טָאה רעדיל לכיב סָאד

 רע זיא 1929 רָאי ןיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב
 ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ ןטעטימָאק רענילבול יד ןיא דילגטימ ַא ןעוועג

 ,ףיקס ןופ
 ןוא ןילבול ןופ קעװַא טוהנרעה ףסוי זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 ,שטיטודזָא לטעטש ןיא ,ןילָאװ ןופ טעטש עכעלטע ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז

 עכעלטלעוו-שידיי ַא ןוא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב עקרַאטש ַא ןעוועג זיא'ס ואוו
 טָאה רע .לוש רעקיטרָאד רעד ןיא רערעל ַא ןרָאװעג טוהנרעה זיא ,לוש
 םיא ןבָאה עכלעוו ,סיצַאנ יד רעטנוא ןדייל ןוא ןענייּפ יד טכַאמעגכרודַא

 ,1941 ףוס ךעלנײשרַאװ ,טגנערבעגמוא
 ,0 קרָאיײוינ ,דנַאב רעטירד ,רוטַארעטיל רעשידיי רעייננ רעז ןופ ןָאקיסקעל ; .ב

 ; םָאוטשרעסַאװ גילצז .קרָאיהינ ,1956 רעבָאטקָא 5 ,רעפמעק רעשידיא } ןײטשטַאלג בקלי

 ,תוילג לש הידפולקיצנא : רערעל ,ל .לָאערטנַאמ ,1953 רעבמעצעד 20 ,רעלדָא רעדענעק

 ,1957 םילשורי ,ןילבול רפס

 .ח .ש י
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 ןַאמלעג ךורב

 ןיא 1941 רעמוז טעגרהרעד -- טנגעג רענליוו ,זדיוו ןיא 1910 ןריובעג

 ,לטעטש-םייה ןייז

 ןיא טנרעלעג .רעדיינש רעשיפרָאד רעמירָא ןַא ןעוועג זיא עטַאט ןייז
 ַא טייצ עצרוק ַא ןעועג רעטעּפש .לוש-סקלָאפ רעכעלטלעוו-שידיי רעד

 ,רעריזירפ ַא --- ךַאפ ןופ .עורד לטעטש ןופ לוש"קלָאפ רעד ןיא רערעל
 -רַאפ רקיעב ןעגנופַאש ענייז ןוא עיזעָאּפ ןביירש ןביוהעגנָא גניי רָאג

 ,גנוטייצ-סקלָאפ עיינ ,רעקעוו-טנגוי :עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא טכעלטנפע
 ןיא .סעבַאגסױא ערעדנַא ןוא סיורָאפ ,טפירשנכָאװ ,גנוטייצ-סקלָאפ עניילק

 טלעוו .נ .א ןעמעָאּפ ןוא רעדיל ךוב ןייז ןענישרעד עשרַאװ ןיא זיא 7

 .םיױצ ןיא
 ואוו ,עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןטימ ןיא

 ןוא רעכיה רעד .דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא ןטערטעגניײרַא זיא רע

 ןזיװעגסױרַא טָאה ,טעָאּפ ןוא רעירַאטעלָארּפ רעד ,ןַאמרעגניי רעקנַאלש

 ןיא ,רוטַארעטיל רַאפ יא ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד רַאפ יא סערעטניא

 -ניק רַאפ סעמעט יא ,ןוויטָאמ עשירַאטעלָארּפ יא ןַארַאפ ןענייז רעדיל ענייז

 .רעד
 קעװַא ןַאמלעג ךורב זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ בייהנָא ןיא

 עצנַאג יד זיא רע .זדיו לטעטש ןיא קירוצ ןעמוקעג זיא ןוא עשרַאװ ןופ
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 "וז ןעמוקעגמוא .עיצַאּפוקָא רעשיטעווָאס רעד רעטנוא ןעוועג טרָאד טייצ
 ,1941 רעמ

 : תואחסונ יײוװצ ןַארַאפ ןענייז ןעמוקעגמוא זיא רע ױזַא יוװ
 -נענרעד ךיז ןבָאה ןשטייד יד ןעווע :טלייצרעד טָאה יקסניגרעשטַאק .ש

 רעקיטרָא רעד ןופ םָארגָאּפ ַא ןביוהעגנָא טרָאד ךיז טָאה ,זדיו וצ טרעט
 סָאװ ,תונברק 80 יד ןשיװצ .רעניואוונייא עשידיי יד ןגעק גנורעקלעפַאב
 יירד ענייז ,ןַאמלעג ךורב ןעוועג ךיוא ןענייז ,זדיו ןיא ןלשפעג ןַאד ןענייז
 "רעטסעווש ייווצ ןוא רעדירב

 ךיז טנייה; :ןבירשרַאפ 1942 ילוי ןט21 םעד טָאה קורק ןַאמרעה
 זיא ַאמלעג ךורב רעטכיד רעד ,טסידנוב רעגניי רעד זַא ,טסואוורעד
 ןשיסור-סייו םניא ןרָאװעג ןסָאשרעד רעדירב ייוצ ענייז טימ ןעמַאזוצ
 -נײרַא ןכָאנ דלַאב קירוצ רָאי ַא טימ ןעשעג זיא סָאד .זדיו עלעטעטש
 טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא ןַאמלעג ךורב ,ןשטייד יד ןופ ןעמוק
 ,"ןדיי 80 ךָאנ

 ,1958 קרָאי-ינ ,דנַאב רעטייהצ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעײנ רעד ןופ ןַָאקיסקעל : .ב

 ,1947 קרָאיוינ ,ענליװ ןברוח :יקסניגרעשטַאק .ש .1954 קרָאיהינ ,ךוב-רוכזי רערעל
 27 ,סיורָאפ ןיא : קרַאמ .* .1961 קרָאי-ינ ,ָאטעג רענליװ ןופ ךובגָאט : קורק ןאמרצה

 ,עשרַאװ ,1938 יאמ

 .ח .ש .'
0 

 יקסדָארגעשיװ םייח
 (קעינעה) םייח טָאה ,החּפשמ רעכעלגעמרַאפ ןוא רעקידסחוימ ַא ןופ ןוז ַא

 דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז טייהרעגניי יקסדָארגעשיװ

 ,קישטנָארָאט םַארבַא םירבח יד טימ ןעמַאזוצ ,ןלױּפ-שיסור ,קעװַאלצָאלװ ןיא

 -נערפ רעינישוניא ,םייהסעדליה .ש

 יצַאנגיא ,ןַאמזָאלג רענישזניא ,לעק
 רע זיא ,ערעדנַא ןוא שטיוװָאמייכ

 -ידנוב זיירק םוצ ןרָאװעג טנכערַאפ

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטנעגילעטניא עש

 רעקװַאלצָאלװ רעד ןיא טלייטעגסיוא

 רעייז טימ עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב

 -ָארּפ -טשינ ןוא גנודליב רערעכעה

 -וןמ ןייז .גנומַאטשּפָא רעשירַאטעל

 ,שילױּפ ןעוװעג זיא ךַארּפש-רעט

 -עגסיוא ךיז ךיג טָאה רע רעבָא

 טײצ רעד טימ ןוא שידיי טנרעל
 רענדער רערעלוּפָאּפ ַא ןרָאװעג
 -לַאװ ןוא ןעגניטימ עשידנוב ףיוא

 .ןעגנולמַאזרַאפ

 ,עיצַאּפוקַא רעשטייד רעד רעטנוא ,המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד תעב
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 טפַאשלעזעג רעשידנוב רעד ןופ גנוריפנָא רעד ןיא קיטעט ןעוועג רע זיא

 רעסיורג ריא טימ טנכייצעגסיוא טָאטש רעד ןיא ךיז טָאה סָאװ ,טפנוקוצ
 ,רָאכ-סקלָאפ ,קעטָאילביב יד .טייקיטעט רעטגייווצרַאפ ןוא רעדילגטימ לָאצ

 -םש ַא ןרָאװעג ןענייז טפנוקוצ רעד ןופ ןסרוק-טנווָא ןוא זיירק רעשיטַאמַארד

 .בושי ןשידיי רעקווַאלצָאלװ ןיא רבד

 -ייא ןעוועג יקסדָארגעשיװ זיא ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןופ ןײטשטנַא ןכָאנ

 -ץּפָאָאק רעשידנוב רענענַאטשטנַא-יינ רעד ןופ רעיוב עטסוויטקַא יד ןופ רענ

 ןופ ,לוש-"ָאשיצ; רעכעלגעט רעקװַאלצָאלװ רעד ןופ ,גנוגעװַאב רעוװיטַאר
 יד וצ עטסיל רעשידנוב רעד ףיוא ..וו.זַאא "?קעטָאילביב רעסָארג, רעד
 סלַא ןרָאװעג טלייועג לָאמ ייווצ יקסדָארגעשיװ זיא ןלַאװ-טַאר-טָאטש

 ,טַאר-טָאטש רעקווַאלצָאלװ ןופ ןַאמטַאר
 רעקװַאלצָאלװ רעד ןיא רעייטשרָאפ עשידנוב ערעדנַא יד יו טוג ױזַא

 הילדג המלש ,שטיווָאמיײכ יצַאנגיא ,קישטנאראט .א -- גנוטלַאװרַאפ-טָאטש

 עשידנוב ,ןיז ייווצ ענייז ןוא םיא ןבָאה סיצַאנ יד) גניסעל בקעי ,רד ,רעליה
 -ָאזַאמ-װָארטסָא לטעטש ןיא ,1939 רעבמעווָאנ ןיא ןסָאשרעד ,רעוט-טנגוי
 -סױרַא עטסיירד ענייז טימ יקסדָארגעשיװ טָאה -- ןַאמלַא השמ ,(קצעיוו

 -שיקעדנע רעד ןגעק ןעגנוציז -טַאר-טָאטש עכעלטנפע יד ףיוא ןעגנוטערט

 תבוטל טייקיטעט-ףליה רעשיטקַארּפ ןייז טימ ןוא טייהרעמ רעשיטימעסיטנַא

 יד ןשיווצ טײקרעלוּפָאּפ עסיורג ַא ןברָאװרעד ךיז טייקמירָא רעשידיי רעד
 ןעוועג ךיוא רע זיא ןרָאי רעק20 יד ןיא .רעטעברַא עשידיי רעקווַאלצָאלוװ

 -ןקנַארק רעקיטרָא רעד ןופ טַאר ןטלייוועג םעד ןיא ןַאמטַאר רעשידנוב רעד

 .עסַאק

 ךס ַא ןבעגעגּפָא רע טָאה טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג-שידנוב ןייז ץוחַא

 עשידיי ענעסקַאוװרעד וצ סעיצקעל עטַאווירּפ ןבעג ףיוא טייצ רעיירפ ןייז ןופ

 ןצנַאגניא ךיוא טּפָא ץנַאג ןוא םניח-יצחב ןָאטעג סע טָאה רע .רעטעברַא
 -הנוק ךיז טיבעג םעד ףיוא ךיוא רע טָאה ,ךַאפ ןופ רעטלַאהכוב ַא ,טסיזמוא
 ,טָאטש ןיא טיילכַאפ עטסעב יד ןופ רענייא יוװ ,ןעוועג םש

 ןוא 1891 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא יקסדָארגעשיװ (קעינעה) םייח

 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב ןברוח ןשידיי ןיא ןעמוקעגמוא
 .ע .ל

0 

 יקסנַאדג עשטיא

 םעד ןברָאטשעג ןטרָאד ןוא קעװַאלצָאלוװ ןיא 1899 רָאי ןיא ןריובעג

 ,1922 רעבמעווָאנ ןט2

 "נַאט-ןזיה ַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .ןרעטלע עמירא ןופ טמַאטשעג

 יז .החּפשמ יד ןטלַאהסיוא ןיא ןפלעה טזומעג טָאה רעטומ יד ןוא רעטעד

 ןשיוװצ .גנירעה ןופ לבלעוועג ןיילק ַא טימ הסנרּפ רעד ןיא ןפלָאהעגוצ טָאה
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 רע טָאה ,טַאהעג ןבָאה ןרעטלע ענייז סָאװ ,רעדניק קילטנעצ ןּפַאנק םעד
 טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע ןענרעל םוצ רעקיאעפ סלַא ןזיװעגסױרַא ךיז
 ןופ ןובשח ןפיוא רעטעּפש רַאפרעד זיא ןוא הרות"יוומלת ןופ רעליש סלַא
 רעקיטרָא רעד ןיא ןענרעל ךיז ןרָאװעג טקישעג הליהק רעשידיי רעד
 ,טקידנעעג טייצ רעד טימ טָאה רֹע עכלעוו ,לוש-סלדנַאה רעשטייד

 ןרָאװעג זיא רע .1916 רָאי ןיא טרעטנענרעד ךיז רע טָאה דנוב םוצ
 -עסערּפ רעד ןיא טעברַאשגטימ ןוא טפנוקוצ בולק ןשידנוב םעד ןופ דילגטימ ַא
 טנידעג 1921 רָאי ןזיב .ןעגַארפ-סנעבעל טַאלבנכָאװ ןשידנוב ןופ עיסימָאק
 ,רעטילימ ןשילױּפ ןיא

 -עמ ַא ןיא רעטעברַא-ץרַאװש ַא סלַא ןעמוקעגנָא רע זיא 1921 רָאי ןיא
 ףיוא רוטַארעטיל-ךַאפ קידנרידוטש ןוא ךיז רעביא קידנטעברַא ,קירבַאפ-לַאט
 רעטייל-ךַאפ רעשיטקַאפ רעד ןרָאװעג טייצ רעד טימ רע זיא טיבעג םעד
 ,רעטלַאהכוב ַא יו טעברַאעג רעטעּפש .קירבַאפ רעד ןיא

 קיליײװטייצ ךיז טלייהעג ןוא ןרָאװעג קנַארק רע ו"א 1929 רָאי ןיא
 טרירוק 1920 רָאי ןיא .זָאט ןופ עקנַארק-ןעגנול רַאפ לָאטיּפש ןיא ,ענליוו ןיא
 טנָאנ טרָאד ךיז טנעקַאב רע .(ךיירטסע) קרַאמרעיײטש ןוא ןיוו ןיא ךיז רע
 ,ײטרַאּפ .ד .ס רעשיכיירטסע רעד טימ

 -סױרַא רע זיא טעברַא-ײטרַאּפ רעד וצ גנואיצַאב רעטסנרע ןייז קנַאד ַא
 -וַאלצָאלוו ןופ דילגטימ ןעוועג .ןעייר עטשרעדָאפ יד ןיא ןרָאװעג טקורעג

 ,טעטימָאק'ןָאיַאר ןופ רַאטערקעס ןוא טעטימָאק-יײטרַאּפ רעק
 רעשידנוב רעד ןופ רעטעברַאטימ סלַא רעטעּפש ןוא טנעדנָאּפסערָאק סלַא

 רעד ןגעװו ןטעברַא ענייז טכעלטנפערַאֿפ ןטרָאד רע טָאה גנוטייצ-סקלָאפ
 רעשזדָאל ןיא ךיוא םעד ץוח ןוא רוטַארעטיל-רעטעברַא רעלעוטקַא רעשטייד
 טָאה רע .םָארטש ןגעק ןיא ןוא עמיטש-רעטעברַא רעגרעבמעל ,רעקעוו
 רעשידנעלסיוא רעד ןיא (שטייד ףיוא) ןבירשעג טייצ וצ טייצ ןופ ךיוא
 .(עירַאגלוב ,עיװַאנידנַאקס ,דנַאלשטייד) עטערּפ רעשיטסילַאיצָאס

 ןשטנעמ-סטעברַא עשידיי 1,500 ןבָאה ץנערק ןוא רענעפ עטר סימ
 ,ור רעקיבייא ןייז וצ טיײלגַאב םיא

 ןַאמלַא .מ
0 

 ?קניפנרעטש ריאמ

 -ניא ןוא עמורפ ןעוועג ןענייז ןרעטלע ענייז .שטשָאמַאז ןיא ןריובעג
 עכעלטלעוו יא ,עלענָאיצידַארט יא ןבעגעג םיא ןבָאה ייז .ןשטנעמ עטנעגילעט
 .עיזַאנמיג עשילױוּפ ַא טקידנעעג טָאה רע .גנודליב

 -עּפש ןוא דנוב ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג לקניפנרעטש זיא 1923 רָאי ןיא
 קיטייצכיילג .עיצַאזינַאגרָא רעשטשָאמַאז רעד ןופ רַאטערקעס רעד -- רעט
 ןופ גנולײטּפָא רעשטשָאמַאז רעד ןופ רַאטערקעס רעד ןעוועג ךיוא רע זיא
 ,עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי רעלַארטנעצ רעד

 ןופ ןַאמטַאר סלַא ןרָאװעג טלייועג רֹע זיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא
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 יד ןופ ןסערעטניא יד ןוא דובכ םעד טקידיײטרַאפ טָאה רע ואוו ,טַאר-טָאטש
 ,שפנ-תריסמ טימ טליפרעד עבַאגפיוא ןייז טָאה רֶע .,ןסַאמ-סקלָאפ עשידלי

 רעד ןגעק טריטסעטָארּפ טפָא רע טָאה טַאר-טָאטש ןופ ענובירט רעד ןופ
 ,גנוריגער רעד ןופ קיטילַאּפ רעשידיײ-יטנַא

 ַא ןגָארטעגנײרַא סעקעדנע יד ןבָאה טַאר:טָאטש ןופ גנוציז ַא ףיוא

 רעשטשָאמַאז םעד ןופ לַארענעג םעד לָאז'מ זַא ,גַאלשרָאפ ?ןשיטָאירטַאּפ

 ריאמ ."שטשָאמַאז ןופ רעגריב-ןרע, לטיט םעד ןבעג ןָאזינרַאג ןשירעטילימ
 טפַאשרענגעק ןייז טָאה רע .גַאלשרָאפ ןגעק ןטערטעגסױרַא זיא לקניפנרעטש
 טפַאשרעגריב-ןרע ןייק ןבעג טשינ ףרַאד טָאטש יד סָאװ םעד טימ טרױװיטָאמ

 -יא סע טָאה רע .גנורעקלעפַאב רעד ןשיוװצ סַאה ןעייז עכלעוו ,ןענָאזרעּפ
 ןפיוא ןרָאפפױרַא טזָאלעג טשינ טָאה לַארענעג רעד סָאװ םעד טימ טרירטסול

 זַא ,טריפעגנייא טָאה רע .סעקשוָארד עשידיי סעמרַאזַאק יד ןופ ץַאלּפ

 "פיוא רעד טימ לכעלב ַא לטיה ןפיוא ןגָארט ןלָאז סעשזַאקשזָארד עשיליופ

 ןעמ ידכ ,(שזַאקשזָארד רעכעלטסירק) יקסנַאישטשעשזכ שזַאקשזָארד : טפירש
 ןעמ טָאה טירטסױרַא ןקיטומ ןקיזָאד םעד רַאפ .תועט ןייק ןבָאה טשינ לָאז
 ןייז ןעמונעגוצ םיא ייב ןֹוא טַאד-טָאטש ןופ ןסָאלשעגסיױא ןעלקניפנרעטש

 לקניפנרעטש זיא 1929 רָאי ןופ ןלַאװ-טַאר-טָאטש יד ייב .ןַאמטַאר סלַא טכער
 ,ןרָאװעג טלייוועג רעדיוו

 עשיצַאנ יד ןוא המחלמ-טלעוו עטייוצ יד ןכָארבעגסױא זיא'ס ןעוו

 -ַאיב ןייק קעװַא לקניפנרעטש ריאמ זיא ,שטשָאמַאז ןעמונרַאפ ןבָאה תולייח

 ,ןדיי רעקָאטסילַאיב יד טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא רעטעּפש זיא רע .קָאטסיל

 ןזייאזיפש םייח

0 

 ןקעטש בקעי

 -וג רענילבול ,ווָאשעיבורה ייב ףרָאד ַא ןיא 1891 רָאי ןיא ןריובעג

 ןיא 1923 רעבמעטּפעס ןט12 םעד ןברָאטשעג -- ןלױּפ-שיסור ,עינרעב
 .עשרַאוװ

 -רַא ןביוהעגנָא רָאי 12 וצ ןיוש רע טָאה ,ןרעטלע עמירָא ןופ דניק ַא
 ,םלעכ ןוא שטשָאמַאז ןיא טעברַאעג ןוא רעדיינש ַא ןרָאװעג זיא רע .ןטעב
 ןטרָאד .עניארקוא ,וַאלסָאנירעטַאקעי ןייק קעװַא רע זיא לגניי קירָאי-15 סלַא
 -עװַאב רעשידנוב רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגנײרַא (1906 ןיא) ךיילג רע זיא

 םישדח עכעלטע ןציזּפָא ןכָאנ ןוא ןרָאװעג טריטסערַא רע זיא 1908 ןיא ,גנוג
 ,ןפױלטנַא וצ ןטרָאד ןופ ןעגנולעג םיא זיא הסיפת רעװַאלסָאנירעטַאקעי ןיא
 טָאה ןוא ץענערג עשיכיירטסע יד רעבירַא רע זיא טוהרעגניפ ןעמָאנ ןרעטנוא

 -רעדיינש ןיא ןטערטעגניײרַא ךיילג רע זיא ןטרָאד .גרעבמעל ןיא טצעזַאב ךיז
 ,,ם.פישז) ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעשידיי רעד ןיא ןוא ןייארַאפ
 רענעבעגעגרעביא ,רעיײרטעג ַא ןעװעג זיא רע ואוו (דנוב רענַאיצילַאג
 ,דילגטימ

 רע זיא ,ץענערג יד טפַאשעגּפָא טָאה המחלמ יד יװ ,םעדכָאנ ,1915 ןיא
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 -קַא רעיײז ךיז טָאה רע ואוו ,םלעכ ןיא טצעזַאב ךיז ןוא קירוצ ןעמוקעג
 -ַאב עלענָאיסעּפָארּפ יד ןוא עשידנוב יד ןריזינַאגרָא םניא טקילײטַאב וויט
 ,רעטעברַא עשידיי יד ןופ גנוגעוו

 -עג ךיילג זיא רע ואוו ,עשרַאוװ ןיא ןעוועג ןקעטש בקעי זיא 1923 ןופ
 -ךיײלקַאב יד ןופ ןייארַאפ םייב עפורג רעשידנוב רעד ןיא דילגטימ ַא ןרָאװ
 -ַאב ךיילג עלַא רעבָא ןבָאה ,ןעוועג זיא רע יו ,ןדײשַאב ןוא ליטש .רעטעברַא
 ןוא גנוגעװַאב רעד טייקנבעגעגרעביא עכעלרע ,עטפַאהרעטסומ ןייז טקרעמ
 ןופ דילגטימ סלַא ןרָאװעג ןבױהעגסױרַא טּפַאשרעדילגטימ רעד ךרוד זיא רע
 ,ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ ןוא עיסימָאק-ְךַאפ רעד

 -וצ ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ ביײהנָא ןיא םיא טָאה טײקנַארק ערעווש ַא
 טבעלעגטימ רע טָאה טעב-ןקנַארק ןייז ףיוא וליפַא .טעב םוצ טדימשעג
 -ןקנַארק ןופ ּפָארַא רע זיא יַאמ ןט1 ןופ געט יד ןיא .גנוגעװַאב רעד טימ
 ןוא .סעיצַארטסנָאמעד יד ןיא טרישרַאמטימ תוחוכ עטצעל יד טימ ןוא טעב
 ,(סופ ַא ןעמונענּפָארַא םיא טָאה'מ) ןייג טנעקעג טשינ ןיוש טָאה רע ןעוו
 ,עקשזָארד ַא ןיא ןרָאפעגטימ רע זיא

 -יז (רוטּרַא) יכדרמ לאומש ןופ רעגָאװש ַא ןעוװעג זיא ןקעטש בקעי
 .רעטסעווש ןעוועג ןענייז (יורפ עטשרע סיװטרַא) ןעיורפ ערעייז -- םיובלעג

 .צ 9
6 

 ןײװדנַארב לאימחרי

 -ייז ןרעטלע ענייז .ןלױּפ-שיסור ,שטשָאמַאז ןיא 1887 רָאי ןיא ןריובעג
 ,עטרעלקעגפיוא ןוא עכעלגעמרַאפ ןעוועג ןענ

 ,םירדח ןיא טנרעלעג רע טָאה ,טייצ ,ןייז .ןופ| רעדניק עשידיי עלַא יו
 -שג קיטייצכיילג רעבָא טָאה רע
 -סקלָאפ רעשיסור רעד ןיא טנרעל
 ןרעטלע יד םיא ןבָאה רעטעּפש .לוש
 םייב קסירבכ ןיא ןענרעל טקישעג
 ,גוב

 ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו

 ןעמונעג ךיז רע טָאה ,שטשָאמַאז

 ןט4 ןיא ןטערטוצניירַא ןטיירגוצ

 ןעמונעג טָאה רע .טיזַאנמיג סַאלק

 ןטסידנוב-ןטנעדוטס יד ייב סעיצקעל
 -נוא ,ץרּפ זרהא ןוא יזנכשַא קעלַאס
 רערעל ענייז ןופ העּפשה רעד רעט
 ןיא .טסילַאיצָאס ַא ןרָאװעג רע זיא

 ןטערטעגניירַא רע זיא 1905 גנילירפ
 ,טייקיטעט ערענָאיצולָאװער רַאפ טדיטסערַא םיא ןעמ טָאה 1906 ןיא .דנוב ןיא
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 ןיא רָאי 3 ףיוא טקישרַאפ םיא ןעמ טָאה עמרוט ןיא םישדח 4 ןציזּפָא ןכָאנ

 טכענ ערַאלָאּפ יד ןוא טַאמילק רעד .עינרעבוג רעדגָאלָאװ ןיא ,ןופצ ןטייוו

 "נײרַא זיא רע ןוא קידנרימירּפעד טקריוװעג ןטקישרַאפ ןגניי ןפיוא ןבָאה

 ןגעוו ןעימַאב ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה ןרעטלע יד .טײקנַארק-ןוורענ ַא ןיא ןלַאפעג

 ןבעגעגנייא ייז ךיז סע טָאה רָאי ןבלַאהטרעדנָא ךָאנ .םייהַא םיא ןעגנערב

 רעדיוװ ךיז רע טָאה ,ןרָאװעג טנוזעג קירוצ זיא ןייודנַארב רונ יו

 יד ןשיװצ זיא רע .טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא

 "-ןעייל ןוא קעטָאילביב רעכעלטפַאשלעזעג רעשטשַאמַאז רעד ןופ רעדנירג

 -ָאילביב-ץרפ .ל .י ןיפ ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב ןעוועג רעטעּפש זיא סָאװ ,לַאז

 "ביב רעד ןופ רעציזרָאפ ןרָאװעג זיא ןייודנַארב לאיחי) לַאז-עייל ןוא קעט

 .(קעטָאיל
 -ַאב זיא גיוגעװַאב עשידנוב יד ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 ןפיוא טרפכ ,וויטקַא קרַאטש ןרָאװעג רעדיוװ ןייװדנַארב זיא ,ןרָאװעג טיינ

 יד ןופ ףוס םייב .גנוגעװַאב-לוש ןוא רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןופ טיבעג

 סלַא ןרָאװעג טלייועג עטסיל רעשידנוב רעד ףיוא רע זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ

 עשילױּפ יד ןופ ןעמיטש יד טימ .טַאר-טָאטש רעשטשָאמַאז ןופ ןַאמטַאר

 טלייוועגסיוא טַאר-טָאטש ןיא רע זיא .ס.9.9 ןופ רענעמטַאר עשיטסילַאיצָאס

 רעקרעװטנַאה ןוא רעטעברַא עשידיי .טַארטסיגַאמ ןופ קינװַאל סלַא ןרָאװעג

 "רעטנוא ןוא ןטעברַא עשיטָאטש עלַא וצ טירטוצ ַא םיא קנַאדַא ןעמוקַאב

 "רַא ןופ ןסערעטניא יד רע טקידייטרַאפ שיגרענע ןוא קיטומ .,ןעגנומענ

 ,טרפב ןשידיי ןופ ןוא ללכב רעטעב

 ָאיצקַאער יד ןָא ךעלטנפע רע טפיירג ןטייהנגעלעג ענעדישרַאפ יב

 טרעוו עטסָארַאטס ןקיטלָאמעד םעד .(סעקישטדוסליּפ) טכַאמ-עיצַאנַאס ערענ

 רַאפ טשרמולכ ,ןריטסערַא םיא טסייה רע .גיוא ןיא ןרָאד ַא יװ ןייװדנַארב

 ןעיירפַאב רעבָא םיא זומ ןעמ ,הסיפת ןיא ןייא םיא טצעז'מ ,ןכיורבסימ

 -לשַאב ענייז רַאפ ןזײװַאב ןייק טַאהעג טשינ טָאה עטסָארַאטס רעד לייוו

 . ,ןעגנוקיד

 טלעטשעגסױרַא רעדיוו דנוב רעד טָאה ןלַאװ-טַאר-טָאטש עטייווצ יד וצ

 עלַא טדנעװעגנָא רעבָא טָאה עטסָארַאטס רעד ,רוטַאדידנַאק סנייװדנַארב

 ןופ ןַאמטַאר ןרעװ רעדיוװ לָאז ןייװדנַארב זַא ,ןזָאלרעד וצ טשינ ןעלטימ

 טָארדעג ריא ןוא ןייװדנַארב יורפ יד ךיז וצ ןפורעג טָאה רע .טַאר-טָאטש

 ןגָאזּפָא ךיז לָאז רע זַא ,ןַאמ ריא ןעגניווצ טשינ טעװ יז בוא ,ןטסגרע ןטימ

 "נוב רעד וצ עטיב ַא טימ טדנעוועג ךיז טָאה יורפ יד ,רוטַאדידנַאק רעד ןופ

 ַא ךָאנ .רוטַאדידנַאק סנַאמ ריא ןלעטשוצסױרַא טשינ עיצַאזינַאגרָא רעשיד

 יַאב ןעמיטש טייהרעמ ַא טימ עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד טָאה עיסוקסיד

 ידנַארב עיצַאזינַאגרָא יד טָאה ןגעקַאד .השקב רעד ןעמוקנגעקטנַא ןסָאלש

 "עג טלייװעגסיוא יא רע ןוא ןלַאװ-הליהק יד ייב טלעטשעגסױרַא ןענייוו

 טָאה 1939 רָאי ןיא ןלַאװ טַאר-טָאטש יד ייב .סנרּפ-"הליהק סלַא ןרָאװ

 .ןַאמטַאר סלַא ןרָאװעג טלייוועגסיױא זיא ןוא טרידידנַאק רעדיוו ןייװדנַארב

 ןייװדנַארב לאימחרי טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ בייהנָא ןיא
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 ,טָאטש יד ןעמונרַאפ ןבָאה תולייח עשטייד יד רעדייא שטשָאמַאז טזָאלרַאפ

 ,רימדול ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה רעדניק ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ
 -טעווָאס ןיא ןרָאפעג זיא רע .עיצַאּפוקֶא רעשיטעווָאס רעד רעטנוא ,ןילָאװ

 עװקסָאמ ,ַאדגָאלָאװ ןיא ןעוועג זיא רע .,טעברַא ןעמוקַאב וצ ידכ ,דנַאלסור
 רע .ןענעדרָאנײא טנעקעג טשינ ךיז רע טָאה ץעגרע ןיא רעבָא ,וועיק ןוא
 ןטסָאּפ ַא ןעמוקַאב רע טָאה לעװָאק ןיא ,ןילָאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא
 ןעוועג זיא רע .גנומענרעטנוא רעשהכולמ ַא ןיא ,ץליהעג ,עשזנַארב ןייז ייב
 יד ןבָאה 1941 ןיא .טנגעג רעלווָאק ,שטיוװעינַאמ לטעטש ןיא טקיטפעשַאב

 2 ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאװצ ,לטעטש סָאד ןעמונרַאפ תולייח עשטיידדיצַאנ

 עשיצַאנ יד ךרוד ירָאװעג טגנערכעגמוא ןייוודנַארב לאימחרי זיא רעדניק

 -ַאב עשידיי עצנַאג יד ןסָאשעגסיוא ןבָאה ייז ןעוו ,1942 רָאי ןיא ױעדרעמ
 .גנורעקלעפ

 ןזײאזיפש םיח

 קיווָאנ לטָאמ

 ןיא 1929 רעבמעצעד ןט26 םעד ןברָאטשעג -- 1886 רָאי ןיא ןריובעג
 ןוא דנוב םוצ ןענַאטשעגוצ רע זיא ,רָאי 15 ןופ רעטלע ןיא ,גניי רָאג ,ענליוז
 .ענליוו ןיא דנוב ןופ ןעייר יד ןיא וויטקַא ןעוועג טוט ןייז זיב

 זיא 1905 -- 1903 ןרָאי יד ןיא :
 ןוא רָאטַאזינַאגרָא ןַא ןעוועג רע

 -רַא-רעטסוש רענליוו יד ןופ רעריפ
 ןשידרערעטנוא רעייז ןוא רעטעּב
 רָאי ןיא .ןייארַאפ ןלענַאיסעפָארּפ

 -רָאפ ןענייז ענליוו ןיא ןעוו ,8

 זיא'ס ןוא ןטסערַא עטיורג ןעמוקעג

 רעצנַאג רעד ןרָאװעג טריטסערַא
 לטָאמ טָאה ,טעטימָאק רעשידנוב

 -ָאק םעיינ ַא טלעטשעגפיוא קיווָאנ

 רערעיוהעגמוא טימ ןוא טעטימ
 -רַאפ קירוצ טפַאשיירט ןוא עיגרענע
 -ָאיצַאזינַאגרָא ןופ םידעפ יד ןדנוב

 טעברַא רעד טָא ייב .בעוועג ןלענ |

 ,1912 רָאי ןיא טריטסערַא ענַארכָא עשירַאצ יד םיא טָאה

 רעשטיײד רעד רעטנוא רע טָאה המחלמ-טלעו רעטשרע רעד תעב
 -רעדעל ןופ ןיײארַאט ןלענָאיסעּפָארּפ םעד טלעטשעגפיוא קירוצ עיצַאּפוקָא

 .ןייארַאפ םעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג רע זיא טייצ עצנַאג יד ,רעטעברַא
 דנוב ןופ טעטימָאק רענליוו ןופ דילגטימ ַא ןעוועג קיווָאנ זיא קיטייצכיילג
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 עכלעו טימ ,ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןיא וויטקַא ןעוועג ךיוא זיא ןוא

 ,טנכייצעגסיוא ךיז טָאה ענליוו
 רעד טעמיוועג טייצ עיירפ עצנַא ןייז רע טָאה ,רעירַאטעלָארּפ ַא ןײלַא

 רעשידיי רעד ןופ טייקיטעט רעלערוטלוק ןוא רעלענָאיסעּפָארּפ ,רעשיטילָאּפ
 לטָאמ .טָאטש ןיא םש ןטוג רעייז ַא טַאהעג טָאה רע .גנוגעװַאב-רעטעברַא

 .רעדניק 5 ןוא יורפ ַא טמותירַאפ טָאה קיװָאנ
 .צ .9 2
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 טרָאּפעּפַאר ךירנייה

 עינרעכוג רעדנעלרוק ,(טָאּפנעזַאה) טוּפזייא ןיא 1891 רָאי ןיא ןריובעג

 ןיא 1966 רעבָאטקָא ןט8 םעד ןברָאטשעג -- דנַאלסור ,(דנַאלטעל רעטעּפש)
 ,קרָאי-ויג

 -יל ןיא טכַארברַאפ טייהדניק יד
 ַא ןיא טנרעלעג ךיז טרָאד .עוװַאב

 טנגוי רעטסירפ רעד ןיא .עיזַאנמיג
 -ענניירַא טרָאּפעּפַאר ענייה זיא

 ךָאנ .זנוב םעניילק םעד ןיא ןטערט

 1917 ןוכ עיצולָאװער רעשיסור רעד

 טָאה דנַאלטעל ןקיגנעהּפָאמוא ןיא

 ןמלז םירבח יד טימ ןעמַאזוצ רע

 ןוא גרעבצניג לאפר .רד ,ןיקיורפעי

 יד טבעלעגפיוא קירוצ ערעדנַא

 .עווַאביל ןיא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב

 עיצולָאװעדר רעד רַאפ ןרָאי יד ןיא
 -יבָאמ ןעוועג טרָאּפעּפַאר רבח זיא
 ײמרַא רעשיסור רעד ןיא טריזיל

 טכַארברַאפ טייצ עסיוועג ַא ןוא -+

 -- גרוברעטעּפ ןיא טייצ ַא -- טבעלעג טָאה רע ואוו ,םוטעמוא .טנָארפ ןפיוא

 .דנוב ןטימ ןעגנודניברַאפ עטסעפ ןטלַאהעגנייא קידנעטש טרָאּפעּפַאר טָאה

 -טעל ןיא טכַארברַאפ רע טָאה ןרָאי רע20 יד ןופ לייט ַא ןוא רע20 יד

 סיזירק ןשימָאנָאקע ןּוט טייצ רעד ןיא .דנוב ןיא טעברַאעג וויטקַא ןוא דנַאל

 ןיק טקישעגקעװַא דנַאלטעל ןופ גנוריגער עשיטַארקָאמעד יד םיא טָאה

 -ענער .ןעגַאהנעּפָאק ןיא עשַאטַא-סלדנַאה רעשיטעל סלַא .עיוװַאנידנַאקס
 "רעד טימ דנַאלטעל ןגרָאזַאב וצ ןבעגעגנייא ךיז ןטרָאּפעּפַאר טָאה ,קרַאמ

 רעציזרָאפ רעד ןעוועג רע זיא 1932-1931 ןרָאי יד ןיא ,ןטקודָארּפ-סגנורענ

 -ַאפ עלעיצעּפס ַא טריזינַאגרָא טָאה רע ןוא עגיר ןיא עזָאלסטעברַא יד ןופ

 .עירטסודניא-קַאבַאט רעד ןופ עזָאלסטעברַא יד רַאפ קירב
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 טימ ןצמונרַאפ ךיז רע טָאה (1933) טכַאמ רעד וצ ןעמוק סרעלטיה ךָאנ

 ןופ ןפיױלטנַא טזומעג ןבָאה עכלעוו ,ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשטייד ןפלעה

 אפוג דנַאלטעל ןיא זיא (1924) רעטעּפש רָאי ַא רעביא טימ ,דנַאל רעייז

 טזומעג טָאה רע ךיוא ןוא שינערעקרעביא עשיטסישַאפ ַא ןעמוקעגרָאפ

 ויטקַא טרָאד ןוא זירַאּפ ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע .דנַאל ןייז ןופ ןפױלטנַא

 ,טייקיטעט רעשידנוב רעד ןיא ןעמונעג לײטנָא

 ןשידיי ןופ ףליה רעד טימ ןבעגעגנייא םיא ךיז טָאה 1941 לירּפַא ןיא

 עקירעמַא ןיא ןרָאי עטצעל יד .קרָאיײוינ ןייק ןעמוקנָא טעטימָאק-רעטעברַא

 -ַארט רעקידמעצולּפ ןייז ,סעקַאטַא-ץרַאה ןופ ןטילעג ,קנַארק ןעוועג רע זיא

 רעד ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא עדער ַא ךָאנ ךיילג ןעמוקעג זיא טיוט רעשיג
 י"ָאס ןיא ךרוד ןוא ךדוד עדער ןייז .קרָאי-וינ ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב

 ןייז ,טייקנבעגעגרעביא ןייז ךיז טימ טריזילָאבמיס טָאה טסייג ןשיטסילַאיצ

 -ַאיצָאס ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןוא ןשידיי ןופ ןעיידיא יד וצ ,דנוב םוצ טייקיירט

 ןיא ןלַאװ עטנָאנ יד ןגעו שיוטסיוא-גנוניימ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא'ס .םזיל
 ,םעד ךָאנ .עיסוקסיד רעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה טרָאּפעּפַאר .עקירעמַא

 וצ טרעקעגמוא ךיז קיאור רע טָאה ,טרָאװ ןייז טקידנערַאפ טָאה רע יװ
 -מוא ןוא ַאנעל עט'ח יורפ ןייז ןבעל ךיז טצעזעגקעװַא ,לַאז ןיא טרָא ןייז

 ...םעטָא ןייז טכיוהעגסיוא טרַאװרעד
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 דיינש םייח
 -- דנַאלסור ,עינרעבוג רענוװָאק ,טַאש ןיא 1889 ץרעמ 17 םעד ןריובעג

 םייח .עקירעמַא ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא 1962 לירּפַא 27 םעד ןברָאטשעג
 ןעוועג ןיוש דיינש ויא רָאי 13 וצ .רעדיינש החּפשמ ַא ןופ ןעוועג זיא דיינש

 טָאה רע .דנוב םעניילק ןיא קיטעט

 -ינַאגֹרָא ענייז ןזיװעגסיױרַא דלַאב
 -מוא ךיוא ןוא ןטייקיאעפ עשירָאטַאז
 טייקנבעגעגרעביא  עטצענערגַאב

 "רעטקַארַאכ ַא זיא סָאד .דנוב םוצ
 ןדיינש טײלגַאב טָאה סָאװ ,ךירטש

 םעד טימ ןעמַאזוצ .ןבעל ןצנַאג ןייז
 עשירַאטנוב ַא טגָאמרַאפ רע טָאה
 ,רענָאיצולָאװער ןטכע ןַא ןופ רוטַאנ

 רעטסקיטנעק רעד ןעוועג זיא סָאװ
 -ָאיּפ ןטואורּפעגסיױא םעד ןופ ןכייצ
 ,ןטסידנוב רוד-ןרענ

 דיינש טָאה רעטעּפש ןרָאי טימ
 ןטימ גנודניברַאפ ןייז ןגעוו ןבירשעג

 ןיימ ןיא ,1903 רָאי ןיא דנוב םעניילק ןיא ןטערטעגנײרַא ןיב ךיא; :דנוב
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 -ייז דנוב םעניילק ןופ סעיצָאזינַאגרָא .עטיל ,ןָאיַאר רענוװָאק ,טַאש לטעטש
 א לװַאש ,רימָאקליװ ,עװָאנַאי ,ןַאדייק ןיא ןעװעג ךיוא טלָאמעד ןענ
 ךרודא ..."רטנעצ רעקידנריפנָא סלַא ענוװָאק טימ ךעלטעטש ערעדנַא ייר ַא
 -ניא םענייש ַא ןעזרעד רעדניק-סקלָאפ עשידיי יד ןבָאה דנוב םעניילק םעד
 ,ןבעל וצ סָאװ בילוצ ןעוועג זיא'ס ,לַאעדיא ןכיוה ַא ןוא ןבעל ןופ טלַאה
 .סעקינשַאּפערָאה עלַא -- תושפנ 11 ןופ עילימַאפ ַא ןופ םַאטש ןײלַא ךיא
 .רעד ,עטעװערָאהרַאפ ןעוועג עלַא רימ ןענייז ןָא ןועטלע-רעטלע יד ןופ
 טלמַאזעגנָא ךיז טָאה ץרַאה ןיימ ןיא .ןשטנעמ עטפַאלקשרַאפ ןוא עטקירד
 םגה .טליפעג קרַאטש בָאה'כ סָאװ ,טיונ ןוא רעגנוה ןגעק שינרעטיב ַא
 ךיוא זיא ענעגייא סָאד .טסעטָארּפ טימ טמערוטשעג ךיא בָאה ,לגניי ַא ךָאנ
 "ןענופעג ןוקית ַא רימ ןבָאה דנוב סעניילק ןיא ,ךעלגניי ערעדנַא טימ ןעוועג
 ,(1946 קרָאי-וינ ,טנגוי ַא ופ עטכישעג יד :ץרעה .ש .י)

 דיינש םייח טָאה ײצילָאּפ רעשירַאצ רעד דצמ ןעגנוגלָאפרַאפ יד בילוצ
 ןייז ךָאנ דלַאב .עקירעמַא ןייק טרירגימע סעמרוט עשירַאצ ןיא ןציז ןכָאנ
 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא ויטקַא רע טרעוװ ,1907 רָאי ןיא ,ןעמוקרעהַא
 ,גנוגעוַאב ןָאינוי-דיירט רעד ןיא ןוא גניר-רעטעברַא ןיא ךיוא יװ ,גנוגעווַאב
 -עּפש םעד ןופ רָאפנעמַאזוצ-סגנודנירג םעד ןופ רעציזרָאפ ןעוועג זיא דיינש
 רעדיילק רענעמ) ?דעטיײמַאגלַאמַא, --- ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןסיורג רעט
 -רַאפ רדסכ ןעוועג רע זיא ןָא טלָאמעד ןופ ,1914 רָאי ןיא (ןָאינוי רעטעברַא
 ,רעזײנַאגרָא ןַא יו דעטעּפש ןוא רעטעברַא-ּפַאש ַא יו ,ןָאינוי ןייז טימ ןדנוב
 סלַא טלעטשעגסױרַא לָאמ עכעלטע םיא טָאה ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד
 ,ןלַאװ-סערגנָאק עלַארעדעּפ ןוא עקיטרָא ייב טַאדידנַאק ַא סריא

 ,ןירעטיילגַאב-סנבעל ןייז ןוא דיינ'ש םייח סָאװ ,רָאי 22 עטצעל יד רַאפ
 ויטקַא ןעוועג ייז ןענייז ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא טניואוועג ןבָאה ,דיינש ינעפ
 ןרָאי ןעוועג ןענייז סָאד .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ ןגייווצ עלַא ןיא
 .דנוב ןוא םזילַאיצָאס ןופ ןלַאעדיא יד רַאפ ףמַאק ןקידתופתושב רעייז ןופ

 ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ רעציזרָאפ-עציוו רעד ןעוועג זיא םייח
 ,סעלעשזדנַא סָאל

 םוצ ווירב ַא טקישעגוצ דיינש םייח טָאה טיוט ןייז רַאפ געט עכעלטע
 ןייז יו ןרעוװ טכַארטַאב ןעק סָאװ ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא דנוב ןופ טעטימָאק
 : ױזַא ךיז טנעייל ווירב רעד .האווצ

 ,דנוב ןופ םירבח עביל;

 זַא ,ןביירש וצ ךייא ןעגנואווצעג ךיא ןיב שפנ-תמגע ןוא סורדרַאפ טימ
 ןיימ ,טנוזעג ןכַאװש ןיימ בילוצ ןטייקיטעט עלַא ןופ ןעיצקירוצ ךיז זומ ךיא
 ױזַא רימ טריטקיד טײקכַאװש ןיימ ךיוא ןוא ןלױפַאב ױזַא רימ טָאה רָאטקָאד
 ןופ ,רימ רַאפ טניימ דנוב רעד סָאװ ןגָאז טינ ךייא ףרַאד ךיא .ןעלדנַאה וצ
 ןטימ טבעלעג ןוא טמעטָאעג ךיא בָאה טנייה זיב טנגוי רעטסירפ רעד
 רימ טָאה םרוטש ןוא ףמַאק ןופ ןטייצ ערעווש עלַא ןיא .טסייג ןשידנוב
 .געו םעד ןטכײלַאב ןפלָאהעג םזילַאיצָאס םעד ןיא ןביולג רעשידנוב רעד

 רעשידנוב רעד קיטיונ ױזַא זיא ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא יו רעמ ךָאנ טציא
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 םעד ןצַאשּפָא טינ רָאג ןָאק ןעמ .לעטשנייא רעשידנוב רעד ,םזילַאעדיא

 -ָאטסיה ַא ןיא ןבעל רימ .וצ טגָארט דנוב רעד סָאװ ,גָארטיײב ןשירָאטסיה

 ןסקָאװעג טשינ גנוגעװַאב עשיטסילַאיצָאס יד זיא רעדייל .טייצ רעשיר

 טינ רעבָא .סע ןרעדָאפ ןשינעעשעג עסיורג יד יװ טעּפמיא ןבלעז םעד טימ

 ןסקַאװסױא טעװ ןעייר ערעזנוא ןופ ןעוו טייצ ַא ןעמוק טעװ סע .טגרָאזעג

 ןשינעעשעג עלַאיצַאס עסיורג יד וצ ןביוהרעד ךיז טעװ סָאװ ,טפַאשרעריפ

 ,רדס ןשיטסילַאיצָאס םעיינ א וצ עקירעמַא רעזנוא ןריפ ןוא

 ךיא ּפעש דנַאטשוצ-טנוזעג ןכַאװש ןיימ ןיא ,ןטסידנוב עביל עניימ

 ,טשטנעבעג ןייז ריא טלָאז ,לַאעדיא ןשיטסילַאיצָאס ןשידנוב םעד ןופ תוחוכ

 ןגרָאמ ןקיטכיל ַא רַאפ .ןייר ןוא ךיוה ױזַא ןָאפ יד ןטלַאה רַאפ ,םירבח עביל

 ,עביל טימ רעייא ---

 ,"דייגש םייח

 ט
 לא יא

 ינעפ ןברָאטשעג ךיוא זיא ןַאמ ריא ןופ טיוט םעד ךָאנ טייצ עצרוק ַא

 ייא עשידנוב יד ןבעגעגרעביא ןוא יירט ןעוװעג ךיוא זיא עכלעוו ,דיינש

 ,ןלַאעד

 אקוועטיל י

0 

 ךענָאדָא השמ

 ןופ החּפשמ רעד ןיא 1888 יֵאמ ןט1 םעד עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןריובעג

 -ערעטניארַאפ ןזיועגסױרַא רע טָאה ןרָאי עטסירפ יד ןופ ןיוש .רעברַאג ַא

 עיצולָאװער רעדנעלסור יד .ןעמעלבָארּפ-רוטלוק ןוא עשיטילָאּפ טימ גנוריס

 ןגיוצעגנײירַא םיא טָאה 1905 ןופ

 "עג זיא רע .דנוב ןופ ןעייר יד ןיא

 ןוא עזעזריב רעד ףיוא וויטקַא ןעוו

 זיא 1907 ןיא ןוא ,ךעלזיירק יד ןיא

 ,טריטסערַא ןעוועג טייצ עצרוק ַא רע

 -רַאפ רענָאדָא השמ טָאה 1909 ןיא

 -עגרעבירַא זיא ןוא עשרַאװ טזָאל

 ןרָאי זיא רע ואוו ,זירַאּפ ןייק ןרָאפ

 -ויטקַא יד ןופ רענייא ןעוועג גנַאל

 ,ןזיירק-רוטלוק עשידיי יד ןיא עטס

 ןביוהעגנָא טָאה ןעזייר םהרבא ןעוו

 רעד רַאפ) זירַאּפ ןיא ןבעגוצסױרַא

 -נכָאװ ןייז (המחלמ-טלעוו רעטשרע

 השמ זיא ,לַאנרושז רעיינ רעד טַאלב 1 4/
 ,טעברַא רעקיזָאד רעד ייב רעפלעהסיורַא ענייז ןופ רענייא ןעוועג רענָאדָא

284 



 ןוא רוטַארעטיל עשידיי יד .עקירעמַא ןייק רענָאדַא טמוק 1916 ןיא
 ןבעל ןייז ןופ טלַאהניא רעקיטסייג רעד ןרָאװעג ןענייז ןעגנושרָאפ עשידיי
 טָאה הדמתה סיורג טימ .ךוב ןשידיי ןיא טבילרַאפ טושּפ ןעוועג זיא רע

 ,טנעיילעג ץלַא רע
 ןָא טביוה ,סעיצַאזינַאגרָא-רוטלוק יײר ַא ןיא וַײטקַא ָאד טרעו רע

 ןסקַאװעגסיױא רעטעּפש זיא סע עכלעוו ןופ ,רעכיב עשידיי ןפַאשוצנייא ךיז
 עטקיניײארַאפ יד ןיא ןקעטָאילביב עשידיי עטַאװירּפ עטסערג יד ןופ ענייא
 סָאד ןקישוצ םיא טעװ ןעמ זיב ןטרַאװרעד ךיז קידנענעק טשינ .ןטַאטש
 ןפיול סנטיײצַאב רע טגעלפ ,לַאנרושז ןטסיינ םעד רעדָא ךוב עשידיי עטסייג

 טפָא ךיז קידנגָאזּפָא ,ןפַאשוצנייא סָאד ךיז ןעגנולדנַאהכוב עשידיי יד ןיא
 -ץלָארּפ ַא ףוס ןזיב םגה .החּפשמ ןייז רַאפ ןוא ךיז רַאפ ןטסקיטיונ עמַאס ןופ
 -ַאב ןייז ןופ לייט ןסיורג ַא רע טָאה --- ךַאפ ןופ רעריצעּפַאט ַא -- רעירַאט

 .רעכיב עשידיי ןפיוק ףיוא ןבעגעגסיוא הסנכה רענעדייש

 ענעדישרַאפ ןופ .ךיז רַאפ עיצוטיטסניא ןַא ןעוועג זיא רענָאדַָא השמ
 ןקעטָאילביב ,רעשרָאפ ןוא רעביירש עשידיי ןדנעוו םיא וצ ךיז ןגעלפ רעדנעל

 ןטלעז ַא רעדָא לַאנרושז ןשידיי םענעטלעז ַא ךָאנ סעיצוטיטסניא ערעדנַא ןוא

 ןוא טכוזעגסיוא סע טָאה רע זיב ,טורעג טשינ טָאה רענָאדָא ןוא ,ךוב שידיי

 ןופ רעכיב טימ טצונַאב ךיז ןבָאה רעשרָאפ רעקרָאי-וינ לייט .טקישעגקעװַא
 רעד ןעוו .ןעוועג טשינ ייז ןענייז שרעדנַא-ץעגרע לייוו ,קעטָאילביב ןייז

 ןעלמַאז ןביוהעגנָא טָאה ענליוו ןופ טוטיטסניא רעכעלטפַאשנסיו רעשידיי
 עמַאס ענייז ןופ רענייא ןרָאװעג רענָאדָא השמ זיא ,עקירעמַא ןיא ןלַאירעטַאמ

 ןוא טיײצ ןיק טעװעלַאשזעג טשינ טָאה רע .רעלמַאז עטסנבעגעגרעביא
 ,זיוה וצ זיוה ןופ ןפיול רע טגעלפ עינַאװערָאה גָאט ןרעווש ַא ךָאנ ןוא ימ ןייק

 ןוא סנטסַאק ןיא ייז ןקַאּפנײא ,ןלַאירעטַאמ טימ קעּפ ופעלש ,סַאג וצ סַאג ןופ
 טַאהעג טָאה רע .טוטיטסניא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי ןרַאפ ייז ןגרָאזַאב

 רעוט-רוטלוק ןוא רעביירש ,רעשרָאפ עשידיי סָאװ ,םעד ןופ גנוקידירפַאב ַא
 ,תורצוא-רוטלוק עקיזָאד יד ןצונסיוא ןענעק ןלעװ

 ןיא טקילײטַאב טשינ ךיז עקירעמַא ןיא 1940 זיב טָאה רענָאדָא השמ
 רעד תעכ ,ןליױּפ ןופ ןטסידנוב ןופ ןעמוקנָא ןטימ טשרע .ןבעל ןשיטילָאּפ

 סָאװ ,דתב םוצ עביל ןייז ףיוא םיא ןיא ךיז טקעו המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 ךיז טרעטנענרעד רע .עשזריב רעװעשרַאװ רעד ןופ ןעמונעגטימ טָאה רע

 -טימ ַא רע טרעוו ףוסל ןוא ןטסידנוב רעקרָאי-וינ יד וצ רעמ לָאמַא סָאװ
 יירטעג טבילב רע .קרָאי-וינ ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ דילג
 םיא זיא לָאמ ןייא יו רעמ .ןבעל ןייז ןופ ןטונימ עטצעל יד זיב דנוב םעד

 .רענגעק ענייז ןגעק דנוב םעד ןקידיײטרַאפ וצ ןעמוקעגסיוא

 .נ .א קעטָאילביב עשידנוב יד לארשי ןיא ןפַאשעג ךיז טָאה סע ןעוו

 ,רעלמַאז עטסיירט עריא ןופ רענייא רענָאדָא השמ טרעוו ,יקסרוק ץנַארפ ןופ
 ןוא ,טגָאמרַאפ טָאה רע סָאװ ,ןטַאקילבוד עלַא ןבעגעגרעביא ריא טָאה רע
 קידנעװעלַאשז טשינ ,ערעדנַא ייב רעכיב ןעלמַאז וצ ןפלָאהעגטימ ךיוא
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 עשידיי רַאפ ןָאטעג ךיוא רענָאדָא טָאה עבלעז סָאד .טלעג ןוא תוחוכ ענייז

 ןרעגַאל עשטייד ןיא ןוא ןדעוװש ןיא ןקעטָאילביב

 םעד ןופ טניירפ עטסנבעגעגרעביא יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא רע

 יטרעװ טימ טרעכײרַאב ויכרַא םעד טָאה רע .קרָאי-וינ ןיא ןויכרַא-דנוב

 "עג ךיוא רָאנ ,קעטָאילביב ןייז ןופ רָאנ טשינ ןטפירשטייצ ןוא רעכיב עלופ

 ,ןבעל ןייז ןופ ןכָאװ עטצעל יד ןיא וליּפַא .ערעדנַא ייב ןלַאירעטַאמ טלמַאז

 טגעלפ רע יװ --- לייוו ,טעברַא עקיזָאד יד ןָאט רע טגעלפ ,ןיוש רעקנַארק ַא

 ואוו ,ןטרָאד ןוא ,םזילַאעדיא ןסיורג ַא ןטסידנוב יד ייב ָאד עז ךיא, :ןגָאז

 ,?ימ ןיימ ןוא טעברַא ןיימ רעווש וצ טשינ רימ זיא ,םזילַאעדיא ןַארַאפ זיא סע

 טוט ןייז ךָאנ .קרָאי-וינ ןיא 1957 ילוי 230 םעד ןכרָאטשעג זיא רע
 ןעלקיטרַא עמערַאװ טעמדיוועג םיא רעביירש עשידיי לָאצ ערעסערג ַא ןבָאה

 ,רעדיל ןוא

 יקסניפמעק ללה

6 

 ווָאקינזעלעשז המלש

 ,עינרעבוג רעקסנימ ,קסניּפ ייב ןילרַאק זיא 1884 יַאמ 15 םעד ןריובעג

 ,קרָאי-וינ ןיא 1962 רעבמעוָאנ 9 םעד ןברָאטשעג -- דנַאלסור
 טָאה רעטניװ .רעטעברַא-דלַאװ ַא ןעוועג זיא רעטלַא יבצ רעטָאפ ןייז

 "וז ,רעדלעוו יד ןיא טגנערברַאפ רע

 "עג ןכייט יד ףיוא רע טָאה רעמ
 ץלָאה (סעטילּפ) סעװטַארט טריפ

 -ַאב עמַאמ יד ;דנַאלסור-םורד ןייק

 -דניק .למערק ַא טַאהעג טָאה עש

 רדח ןיא טנרעלעג המלש טָאה זייוו

 ןרָאװעג רעטעּפש .הרות-דומלת ןוא

 א ןיא טעברַאעג ןוא רעסָאלש ַא

 ,ךעלעבעווש ןופ קירבַאפ

 -ַאב ךיז ןרָאי עגנוי יד ןיא ןיוש
 ןבילבעג םיא ןוא דנוב ןטימ ןטפָאה

 םייב .ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב יירטעג
 טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ ביײהנָא
 טַאהעג טָאה סָאװ ,קסניּפ ןיא זיא

 עקרַאטש ַא ןעמוקעגפיוא ,רעטעברַא עשידיי טימ ןקיובַאפ עסיורג עכעלטע
 ,דלַאװ ןיא טעברַאעג עקהמלש ךיוא טָאה ,עטַאט ןייז יו ,גנוגעװַאב ששידנוב

 ןטסידנוב ןופ גנולמַאזרַאפ עמייהעג ַא טקעדטנַא דלַאוװ ןיא רע טָאה לָאמנייא
 ןיירַא זיא רע .ךיז וצ ןגיוצעגוצ דנוב רעד םיא טָאה ןָא טלָאמעד ןופ ןוא

 רעד ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג ןוא קירבַאפ-ךעלעבעווש רעד ןיא ןטעברַא
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 -קַא ןַא יו טקורעגסױרַא דלַאב ךיז טָאה רע .עּפורג-קירבַאפ רעשידנוב

 ,רעוט רעשיטקַארּפ רעוויט

 ןענייז ייברעד ,ןקיירטש עטשרע יד ןביהעגנָא ךיז ןבָאה קסניּפ ןיא

 רעקרַאטש ַא ,עקהמלש .ײצילָאּפ רעד טימ ןסױטשנעמַאזוצ ןעמוקעגרָאפ

 -טּפיױה יד טליּפשעג יײצילַאּפ רעד טימ ןפמַאק יד ןיא טָאה רוחב רעטסיירד

 ריא ןעוועג ,(גנוליײטּפָא-ףמַאק) .ָא .ב רעד ןופ שארב ןענַאטשעג זיא רע ,לָאר

 יד ןוא טסואועג טוג ץנַאג םיא ןגעװ טָאה יײצילָאּפ יד ,?קינלַאשטַאנ;

 רענלצנייא ןַא ןעװ .ןקָארשעג םיא רַאפ ךיז ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ ענלצנייא

 -עג ַא ןיא ןײגנײרַא רע טגעלפ ,סנטייוורעדנופ ןעזעג םיא טָאה טנַאיצילָאּפ

 טַאהעג ארומ טָאה רע .סַאג רערעדנַא ןַא ןיא ןעײרדנײרַא ךיז רעדָא בלעוו

 -טסיירד ןוא טייקשידלעה סעקהמלש .םינּפ לא םינּפ םיא טימ ךיז ןפערט וצ

 -ַאיב ןיא ךיוא רעטעּפש ןוא רעקסניּפ ןצנַאג םעד ןיא טמשעג ןבָאה טייק

 ףיױא ןלַאפנָא טימ טריפעגנָא רע טָאה לָאמ עכעלטע ,ןָאיַאר רעקָאטסיל

 ,עטריטסערַא ןעײרפַאב וצ ידכ ,תוסיפת עשיאיײצילָאּפ

 םישדח 18 ןסעזעג זיא רע .טריטסערַא ןעוועג המלש זיא לָאמ עכעלטע

 יקצַאנרָא רָאטַאקָאװָארּפ םעד ןענעגרהרעד ןטימ תיכייש ןיא .עמרוט ןיא

 רעקסנימ ןיא םישדח 9 ןטלַאהעג ןוא טריטסערַא םיא ןעמ טָאה 1903 רָאי ןיא

 עשירַאצ יד לייו ,ןזָאלסױרַא טזומעג ףוס-לכ-ףוס םיא טָאה'מ .,עמרוט

 ערעדנַא עכעלטע) םיא ןגעק ןזייווַאב עשיטקַאפ ןייק טַאהעג טשינ טָאה טכַאמ

 .(עגרָאטַאק ףיוא טּפשמרַאפ ןעמ טָאה ןטסידנוב

 קעװַא טזומעג טייקרעכיז בילוצ רע טָאה עמרוט ןופ ןעמוקסױרַא ןכָאנ
 -ַאיב ןופ סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןיא קיטעט ןעוועג זיא רע .קסניּפ ןופ
 ,ענליוו ,קסנימ ,קסױרבָאב ,םינָאלס ,קסירב ןיא ,ןָאיַאר ןוא קָאטסיל

 לייוו ,טרָא ןייא ףיוא ןטלַאה טנעקעג טשינ ךיז גנַאל טָאה ווָאקינזעלעשז

 רע .םיאטח ערענָאיצולָאװער ענייז רַאפ טכוזעג םיא טָאה טכַאמ עשירַאצ יד
 יד ןוטעג רעטייו ןוא ןעמענ ענעדישרַאפ רעטנוא ןטלַאהַאבסיױא ךיז טָאה

 -עג יד ןעו .טײקטגַאװעג ןוא עיגרענע רעסיורג טימ טעברַא עשיאייטרַאּפ
 -קעװַא ןסייהעג ײטרַאּפ יד םיא טָאה ,סיורג רָאג ןרָאװעג םיא רַאפ זיא רַאפ

 -עג טָאה רע .ןָאדנַאל ןייק קעװַא רע זיא 1907 ןיא .דנַאלסיױא ןייק ןרָאפ
 ,דנַאלסור ןייק ןרעקמוא ךיז ןוא טייצ עסיוועג ַא ןביילב וצ טרָאד טנכער
 רע .ּפָארַא גרַאב לענש ןעגנַאגעג זיא גנוגעװַאב ערענָאיצולָאװער יד רעבָא
 ,קרָאי-וינ ןייק קעװַא 1909 ןיא רעבירעד זיא

 ןעוועג רע זיא טייצ עצנַאג יד .רעלַאמ-ןבוטש ַא יו טעברַאעג רע טָאה ָאד
 ןעװעג רע זיא קיטייצכיילג .סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד טימ ןדנוברַאפ
 :גנוגעװַאב-רעטעברַא ןוא רעשיטסילַאיצָאס רענַאקירעמַא רעד ןיא וויטקַא
 -רַאפ ןשיטסילַאיצָאס ןשידיי ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס ,גניר-רעטעברַא ןיא
 -עג ןרָאװעג רע זיא לָאמ עכעלטע .טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןוא דנַאב
 ןעמַאזוצ .גניר-רעטעברַא ןופ טעטימָאק-וװיטוקעזקע ןלַאנָאיצַאנ ןיא טלייוו
 יד רַאפ וויטקַא קרַאטש ןעוװועג ךיוא רע זיא (יקסּפיל) עזָאר יורפ ןייז טימ
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 ןעמָאנ:עילימַאפ ןייז זיא עקירעמַא ןיא) גניר-רעטעברַא ןופ ןלוש-רעדניק

 ,(קינלעס ןעוועג
 יד ןופ ךיוא זיא רעכלעוו ,ווָאקינזעלעשז לקנַאי רעדירב רערעגניי ןייז

 רעשידנוב ןייז רַאפ טָאה ןוא דנוב ןיא קיטעט ןעוועג ןָא ןרָאי עטסגניי

 רערעלוּפָאּפ א ןעוועג רעטעּפש זיא ,עגרָאטַאק רָאי 6 טימ טלָאצַאב טייקיטעט

 המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ביוהנֶא םייב .ענליוו ןיא רעוט רעשידנוב

 זיא רע ןוא ענליוו ןיא טריטסערַא טכַאמ-עיצַאּפוקָא עשיטעווָאס יד םיא טָאה

 תורוד דנַאב ןטשרע ןיא םיא ןגעו) .סױרַא טשינ רעמ הסיפת ןופ ןיוש

 ,(ןטסידנוב

 -פיוא רעד ןופ רעדניק ןעוועג ןענייז ווָאקינזעלעשז רעדירב עדייב

 תולווע יד ןגעק טריטלָאװער טָאה סָאװ ,עסַאמ-רעטעברַא רעשידיי רעטכַאװעג

 רעד רעטנוא .גנונדרא רעקידנריטסיזקע רעד ןופ ןטייקיטכערעגמוא ןוא

 עדייב .טלעוו עקידרשוי עיינ ַא ןפַאש וצ טבערטשעג ייז ןבָאה דנוב ןופ ןָאפ

 ףוס ןזיב ןטסילַאיצָאס עשיטַארקַאמעד ענעכָארּפשעגסױא ןעוועג ייז ןענייז

 .געט ערעייז ןופ

 ה .ש י
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 ןַאמליה קיזייא

 -- דנַאלטעל ,עגיר ייב ןלעבוד ןיא 1881 רעבָאטקָא 5 םעד ןריובעג

 טחוש ַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .עלכימ ןוא לשיפ םחורי ןופ ןוז .דנַאלסור

 ,םידומיל עשידיי ןטַאט םייב ןוא הבישי ,רדח ןיא טנרעלעג .הארוה הרומ ןוא
 א ןרָאװעג זיא ןַאמליה קיזייא יי... יי

 טָאה ןרָאי עגניי יד ןיא ןיוש ,טחוש

 "ליב רעכעלטלעוו וצ ןגיוצעג םיא

 -ַאיצָאס רעשידיי רעד וצ ןוא גנוד

 טסייר רע .גנוגעווַאב רעשיטסיל

 -ילער ןשיקנערפטלַא ןטימ רעביא

 טערט ןוא רעגייטש-סנבעל ןזעיג

 -ולָאװער יד תעב .דנוב ןיא ןיײירַא

 -קֶא ןיא ןעגנוטערטסױרַא טרענָאיצ

 װיטקַא ןעוועג רע זיא 1905 רעבָאט

 רע .עגיר ןיא ץושטסבלעז רעד ןיא

 -סערַא ןעוועג ךיוא טלָאמעד זיא

 טָאה 1906 ןיא ,טייצ עצרוק א טריט

 ואוו ,וועיק ןיא טריטסערַא םיא ןעמ

 ,עמרוט ןיא םישדח 3 ןסעזעג זיא רע
 -שטייד) םוקינכעטילָאּפ רעגרובנעטָאלרַאש ןיא טרידוטש טָאה ןַאמליה

 רע ואוו ,עקירעמַא ןיא רעינישזניא ןופ סרוק םעד טקידנערַאפ ןוא (דנַאל
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 -ישזניא סלַא טקיטפעשַאב ןעוועג זיא רע .1906 רָאי ןיא טצעזַאב ךיז טָאה

 ,טמַא ןשיטָאטש רעקרָאי-וינ ַא ןיא רעינ

 -רעטעברַא ןיא וויטקא רעייז ןעוועג ןַאמליה קיזייא זיא רָאי 55 ךשמב

 רעקרָאי-וינ ,טעטימָאק-וװיטוקעזקע ןלַאנָאיצַאנ ןופ דילגטימ ַא יװ ,גניר
 "עט ןעוועג ךיוא זיא רע .ןטפַאשרעּפרעק ערעדנַא ןוא טעטימָאק ןשיטָאטש
 ןשידיי ןיא רעטעּפש ןוא עיצַארעדעפ רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןיא קיט

 טָאה רע .סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא ערעדנַא ןֹוא דנַאברַאפ ןשיטסילַאיצָאס
 ןשיוװצ טלייצעג ךיז ןוא דנוב ןטימ גנודניברַאפ עשיאיידיא ןייז ןטיהעגּפָא
 טימ פא רקיעב ךיז טיג סָאװ ,שטנעמ ַא םגה .טנייױפ עשידנוב עיירט יד

 -לעיפיצנירּפ ןעוועג ךיוא רע זיא ,םינינע עלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא עשיטקַארּפ

 ןעמָארטש ענעדישרַאפ יד טימ ןסיירטימ טזָאלעג טשינ ךיז ןוא ןטלַאהעגסיױא

 -עד ַא ףוס ןזיב ןבילבעג זיא רע .עשיטסילַאנָאיצַאנ רעדָא עשיטסיקניל ---

 ,טסילַאיצָאס רעשיטַארקָאמ

 ,קרָאיײוינ ןיא 1962 רעבָאטקָא ןט11 םעד ןברָאטשעג זיא ןַאמליה קיזייא
 ,19602 ,11 .מונ טײצ רעזנוא ,2 קרָאיזינ ,רעוט ןוא רעב גנירירעטעברַא : ב

 ,קרָאיזוינ

 .ה .ש י
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 גרעבלעג ילתפנ

 -שיסור ,(עשַאילדָאפו שטירזעמ ןיא 1894 רַאורבעפ 28 םעד ןריובעג
 בקעי ןופ ןוז .קרָאי-וינ ןיא 1958 רַאונַאי ןט8 םעד ןברָאטשעג -- ןליוּפ
 זיא ,ןטפעשעג 2 ןופ רעמיטנגייא ןַא ,רעטָאפ רעד .האל עינעה ןוא רזעילא

 "עג ,להקה שאר ןעוועג ןרָאי ליפ

 ןיא) עיזַאנמיג ,םירדח ןיא טנרעל
 ףיוא ךיוא יוװ ,(קסירב ןוא ץעלדעש

 ,ןסרוק-רערעל עשידיי ןוא עשיליוּפ
 .דנוב םוצ טרעהעג 1917 ןופ

 ןופ דילגטימ ַא ןעוועג רעטעּפש

 ןופ טעטימָאק-ןָאיַאר רעצעלדעש

 ַא ןעוועג 1919 ןיא ,ײטרַאּפ רעד
 -דנַאל רעטייווצ רעד וצ טַאגעלעד
 ,ןליוּפ ןיא "דנוב , ןופ ץנערעפנָאק

 .עשרַאװ ןיא ןעמוקענרָאפ זיא סָאװ
 יד ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג טייצ ַא
 -ערקעס ַא ךיוא ןוא ןוויטַארעּפָאָאק
 -לַאטעמ ןופ ןייארַאפ .ףָארּפ ןופ רַאט

 "נוב רעד ןיא וויטקַא ןעוועג ןרָאי עטשרע יד ןיא .עשרַאװ ןיא רעטעברַא

 --1921 ןרָאי יד ןיא .עשרַאװ ןיא רעטעּפש ,שטירזעמ ןיא גנוגעווַאב רעשיד

 -ןיא עשידיי עבַאגסיוא רעקידנעב-טכַא רעד ןיא רעטעברַאטימ ןעוועג 4
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 רַאטערקעס ןעוועג 1925--1924 ןיא ןלױּפ ןיא ןעגנומענרעטנוא עלעירטסוד

 .עשרַאװ ןיא ןטסילַאנרושז ןוא ןטַארעטיל עשידיי ןופ ןייארַאפ ןופ

 .עדַאנַאק ןייק טרעדנַאװעגסיױא גרעבלעג (לָאטַאנַא) ילתפנ טָאה 1926 ןיא

 -רַא רעקיטרָאד רעד ןופ רערעל ןעוועג ואוו ,ָאטנָארָאט ןיא טבעלעג רָאי 8

 ואוו ,קרָאי-וינ ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה 1924 ןיא ,לוש-לטימ גניר-רעטעב

 ןרַאפ טעברַאעג ךיוא ןוא ןלוש-גניר-רעטעברַא ןיא רערעל ןעוועג זיא רע

 ,?ָאקיצ, גַאלרַאפ-רעכיב

 ןוא ןעגנוטייצ ענעדישרַאפ ןיא ןעלקיטרַא טקורדעג טָאה גרעבלעג

 רעדנירגטימ ַא ןעועג .רעדנעל ערעדנַא ןוא עקירעמַא ,ןליוּפ ןיא ןלַאנרושז

 רָאטקַאדערטימ רעטעּפש ןוא טַאלבנכָאװ רעשטירזעמ ןופ רָאטקַאדערטימ ןוא

 ליפ .קרָאי-וינ ןיא גניר-רעטעברַא ןופ עבַאגסױא ,גנוטייצ-רעדניק רעד ןופ

 וצ ידכ ,טנעניטנָאק רענַאקירעמַא ןופ רעדנעל יד ןיא ןרָאפעגמורַא ןרָאי

 .רעכיב עשידיי ןטײרּפשרַאפ

 -עג ךיוא .גנוגעוַאב רעשידנוב רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג טיוט ןזיב

 ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס ןוא עדַאנַאק ןיא ײטרַאּפ-רָאבייל רעד ןיא וויטקַא ןעוו

 ןוז א ,עקטסידנוב ַא -- עקשזור יורפ ןייז טמותירַאפ טָאה רע .עקירעמַא ןיא

 ,רעטכָאט ַא ןוא
 ,1962 קרָאיינ ,רעוט ןוא רעב גניר'רעטעברא .דנוב ןופ ויכרַא ןיא עטעקנא :; .ב

 יג .א .1958 קרָאיינ ,דנַאב רעטייװצ ,רוטארעטיל רעשידיי רעײנ רעד ןופ ןָאקיסקעל

 .קרָאייג ,1958 ראורבעפ-רַאונַאי ,טייצ רעזנוא

 ה .ש י

0 

 שיפפעלק לאפר

 -רַאװ ןופ לקינייא ןוא בקעי (רָאזָאד ןשלהק) רעוט-ללכ רעצירג ןופ ןוז

 .שיטּפעלק עלעװנַאז 'ר ןיד-תיב בא רעוועש

 ךס ַא ןברָאװרעד ךיז לאפר טָאה ,החּפשמ רעשיסקָאדָאטרָא ןַא ןופ םגח

 ףיוא טרידוטש טָאה רע .גנודליב עכעלטלעוו

 -יזרעויינוא רעװעשרַאװ ןופ ןטעטלוקַאפ ייווצ

 ללכב זיא רע .ירוי ןוא עיפָאזָאליפ -- טעט

 טכענ עצנַאג -- רענרעל רעקיביײא ןַא ןעוועג

 העּפשה ַא טַאהעג .טרידוטש ןוא ןסעזעג רע זיא

 רע רעכלעוו רַאפ ,טנגוי רערעפייר רעד ףיוִא

 -רַאפ ןגעװ ןעגנוזעלרָאפ ןטלַאהעג טפָא טָאה

 רעד ןיפ ףוס םייב ןעוו .ןעמעלבָארּפ ענעדיש

 ןיא ןפַאשעג ךיז טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע

 סלאפר טול זיא ,עגַאל ערעכיזמוא ןַא לטעטש

 ץושטסמלעז ַא ןרָאװעג ןפַאשעג וויטַאיציניא

 ,טנגוי רעשידיי רעד ןופ
 רעוט רעטסוויטקַא רעד ןעוועג ןרָאי רעקיסיירד ןוא רעקיצנַאװצ יד ןיא



 -לוק ?וא עשיטילָאּפ עלַא ןיא .עצירג ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ
 -עג ןגעו עשרַאװ ןייק ןעמוקעג טפָא .טקילײטַאב ןעוועג ןטייקיטעט-רוט
 םענײמעגלַא םעד טימ טריסערעטניא קרַאטש ךיז ןוא םינינע עכעלטפַאשלעז
 ,הליהק רעשידיי רעצירג רעד ןופ רָאזָאד ןעוועג ,ןבעל-ייטרַאּפ ןשידנוב
 -תבוטל טעברַא ןייז ןיא ךעלדימרעדמוא ,שטנעמ רעטיירג-ףליה ,רעטוג ַא
 עטיירב ןיא טבילַאב ,טנעגילעטניא-סקלָאפ ַא ןופ פיט רעתמא ןַא ,ללכה

 -עגמוא .עצירג ןיא דנוב ןופ רוגיפ עלַארטנעצ יד ןעוועג גנַאל ןרָאי .ןזיירק
 ,המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב ןעמוק

 ,רענײאטַאג ףסוי רבח טגנערבעג טָאה םיא ןופ טורג ןטצעל םעד
 ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןשטייד-יצַאנ ַא ןיא ןפָארטעג םיא טָאה סָאװ
 -טָאג .1929 רעבמעווָאנ ףוס סע זיא ןעוועג .עקָארק ןופ תונכש ןיא ,ווָאשַאלּפ
 ןייטש ןעזעג םיא טָאה ,טנעקעג טשינ רעירפ ןשיפּפעלק טָאה סָאװ ,רענייא
 רעד רַאפ ןציש וצ ךיז ידכ ,ערדלָאק ַא טימ טלקיװעגמורַא ץַאלּפ ןפיוא
 רטנעצ רעד זיא ןַאמ רערַאד ,רעקירדינ רעד יו ,טקרעמַאב טָאה רע .טלעק
 ןענייז סָאװ ,ןדיי ענעגנַאפעג עּפורג רערעסערג ַא רַאפ טײקמַאזקרעמפיוא ןופ
 רע ןוא טגערפעג סעּפע םיא ןבָאה ייז .ןיבר ַא וצ יו ןעגנַאגעג םיא וצ רדסכ
 ,טרעטנענרעד םיא וצ ךיז טָאה רעניײאטָאג ךיוא .טרעפטנעעג ליטש ייז טָאה
 יז ןַא ,טסואוועג ןיוש עדייב ןבָאה ,רעטרעוו עכעלטע ןופ שיוטסיוא ןַא ךָאנ
 רַאפ טָאה רע זַא ,טרעהרעד טָאה שיפּפעלק ןעו ,ןטסידנוב-םירבח ןענייז
 ןעועג םיא זיא ןעמָאנ רעד -- רעניײאטָאג ףסוי טסידנוב רעשזדָאל םעד ךיז
 טקישרַאפ ןעוועג רעניײאטָאג זיא רעירפ רָאי 3 טימ סָאװ םעד בילוצ טסואווַאב
 םיא רע טָאה -- עזערעב-זטרַאק ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןשילױוּפ ןיא
 טַאהעג טשינ געט ףניפ ןיוש טָאה'מ שטָאכ .טשוקעג ןוא טּפַאכעגמורַא
 -עג זיא םיא ןעוו ,טיירפעג קרַאטש ךיז לאפר רעבָא טָאה ,ןסע וצ ןבעגעג
 טָאה טכַאמ עשיצַאנ יד סָאװ ,גנוטייצ ַא ןופ לקיטש ַא ןעמוקַאב וצ ןעגנול
 ,דנַאל ןופ תועידי עכעלטע ןענעייל טנעקעג טָאה'מ ואוו ןוא ןבעגעגסױרַא
 ןייז ןעװעטַאר ןוא רעגַאל ןופ ןפולטנַא וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה ןרענײאטָאג
 ןדיי ןָאילימ 6 יד ןופ לרוג םעד טלייטעג טָאה שיפּפעלק לאפר ןוא ןבעל

 ,טגנערבעגמוא ןבָאה ןטסירעלטיה יד סָאװ
 ,1955 ביבא-לת ,עצירג תליגמ ךוב ןיא : ןַאמדירפ .א ,רעלָא ןָאעל ,אלוק .ל : .ב

 .קרָאיינ ,רענײאטָאג ףסוי ןופ ץיצַאמרָאפניא

 ח .ש ?
9 

 סָארגנייו השנמ

 -עג סָארגנייװ השנמ זיא ,1905 ןופ עיצולָאװער רעד ןופ רעפמעק ַא

 זיא רע .(ןָאיַאר רעק:צָאלּפ) ןיּפיר ןיא דנוב ןופ ןעייר עטשרע יד ןיא ןענַאטש

 ,רעטעברַא ןשידיי ןופ ןסערעטניא יד רַאפ רעפמעק ןוא רָאטַאזינַאגרָא ןעוועג

 טזיּפשעג טָאה רע סָאװ ,עילימַאפ ערעסערג ַא טַאהעג טָאה רע שטָאכ

 עצנַאג ףיוא ןרָאפקעװַא טפָא טגעלפ רע ןוא רעכעלב ַא יװ טעברַא ןייז טימ
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 רע סָאה ,רעזיה עשירעױּפ יד ןופ רעכעד ןקעד רעפרעד יד ןיא ןכָאװ

 ןעלטימ ענעגייא ענייז טימ ,ײטרַאּפ רעד רַאפ טייצ ליפ טעמדיוועג ךָאד

 ,טָאטש ןופ סעילימַאּפ עטסמירָא עמַאס יד ןפלעה ךיוא רע טגעלפ

 יטלעוו רעטייווצ רעד ןופ טייצ רעד ןיא טפַאשרעה רעשיצַאנ רעד תעב

 זיא'ס .ןיּפיר ןופ טייו טשינ ףרָאד ַא ןיא טעקנַאלברַאפ רע טָאה המחלמ

 ירַאעג טָאה רע ואוו טרָא םעד ןזָאלרַאפ וצ גָאטיײװ רעסיורג ַא ןעוועג םיא

 ירעייט ןוא טנָאנ ױזַא ןעוועג םיא זיא זיוה סעדעי ואוו ,טפמעקעג ןוא טעב

 .טעדרָאמרעד ןוא טקעדטנַא רעבֶא םיא ןבָאה רעדרעמייצַאנ יד

 אווטַארד רעב

6 

 ןיטשנרעב עוויר

 טמַאטשעג טָאה יז .ןטנַארגימע ןוא רעדניק רַאפ --- רעטסעוושדןקנַארק ַא

 ןקיגנעהּפָאמוא ןיא רעטעּפש) דנַאלסור ,עינרעבוג רענילָאװ ,ץינעמערק ןופ

 .ןרעטלע עכעלרעגריב עמורפ ןופ רע

 ריא ןביוהעגנָא טָאה (הקבר) עוויר 2

 יז ןעו ,טעברַא עכעלטפַאשלעזעג

 דלַאב ,לדיימ גניי ַא ןעוועג ךָאנ זיא

 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ץינעמערק ןיא

 ןוא םימותי רַאפ עינָאלָאק-רעמוז ַא

 "וצ זיא עװיר .רעדניק עזָאלמייה

 טעברַא רעד וצ ןרָאװעג ןגיוצעג

 זיא ךיג רָאג ןוא עינָאלָאק רעד ןיא

 -עריפנָא יד ןופ ענייא ןרָאװעג יז

 ,סניר

 ַא ןרָאװעג זיא ןייטשנרעב עוויר

 "רַאפ ךיז ןוא רעטסעווש-ןקנַארק

 "עװַאב רעשידנוב רעד טימ ןדנוב 4

 עירָאטַאנַאס"רעדניק יד ןרָאװעג טנפעעג 1926 רעונַאי ןיא זיא'ס ןעוו .גנוג

 ןייטשנרעב עוויר זיא ,ןישעזדעימ ןיא םעדעמ רימידַאלוװ ןופ ןעמָאנ ןפיוא

 ךיוא יז טָאה ןרָאי עטשרע יד ןיא ,רעטסעװש-ןקנַארק עטשרע יד ןעוועג

 "נא ןקיטכיוו םעד ןופ תודוסי עשיגָאגַאדעּפ יד ןלעטשנייא םייב ןפלָאהעגוצ

 ,טלַאטש

 ךשמב .טעברַא רערעדנַא ןַא וצ קעװַא יז זיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא

 יָאה ףיוא רעטסעווש-ןקנַארק ַא יװ טקיטפעשַאב ןעוועג יז זיא רָאי עכעלטע

 06 .עקירעמַא-םורד ןייק ןטנַארגימע טריפעג ןבָאה סָאװ ,ןפיש עשידנטל

 יז טָאה רעטעּפש .ןַאעקָא ןשיטנַאלטַא ןרעביא ןרָאפעגכרוד יז זיא לָאמ

 ןופ ןטנַארגימע עשידיי טריפעג טָאה סָאװ ,ַאינָאלַאפ ףיש רעד ףיוא טעברַאעג

 52 טכַאמעגכרודַא יז טָאה תועיסנ עקיזָאד יד ,הפיח ןייק ץנַאטסנָאק טרָאּפ
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 ןעוועג דָארג יז זיא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא םייב .,לָאמ

 רַאפ טעברַא-ףליה רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיילג ךיז טָאה יז .עשרַאװ ןיא
 ,לארשייץרא ןייק ןטרָאד ןופ ןוא עילַאטיא ןייק קעװַא יז זיא ןכיגניא .םיטילּפ

 ןופ ךשמב יז זיא רעטעּפש .עסַאק-ןקנַאױק רעד ןיא טעברַאעג טָאה יז ואוו

 .ןפי ןיא טרָאּפ ןופ עירָאטַאלובמַא ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג ןרָאי
 ריא ןטלַאהעגנָא יז טָאה ,ןעוועג זיא יז ואוו ,םוטעמוא ,טייצ עצנַאג יד

 המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ .ָאשיצ רעד טימ ןוא דנוב ןטימ טקַאטנָאק
 ןעוועג 1949 --- 1947 ןרָאי יד ןופ ךשמב ןוא ךיירקנַארע ןייק ןעמוקעג יז זיא
 ,זירַאּפ ןופ תונכש ןיא ,רַאונירב ןיא םייה-קעדַאלװ רעשידנוב רעד ןיא קיטעט

 טנעקעג יז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ טלייצרעד ריא ןגעוו ןבָאה'ס סָאװ טָא

 :טעברַא ריא ייב טנָאנ רעד ןופ
 ןיא טָאה ץינעמערק ןופ רעטסעווש-ןקנַארק עדנָאלב עגנוי טלָאמעד יד;

 -סעווניא וצ ואוו ץַאלּפ ןרַאברעדנואװ ַא ןענופעג עירָאטַאנַאס-םעדעמ רעד

 רַאפ טבעלעג דימת טָאה יז; .."טסול-סטעברַא ןוא עיגרענע ריא ןריט

 רעטסעװש עלַאיצָאס סלַא .ךיז ןגעוו טכַארטעג טשינ לָאמנייק ,ערעדנַא

 -מירָא רעשידיי רעד ןופ ךעלביטש:םעדיוב ןוא ןרעלעק יד טכוזַאב יז טָאה

 רעטלַא רָאטקיװ רבח םעד ןלַאירעטַאמ טלעטשעגוצ ןוא עשרַאװ ןיא טייק
 ןיא ןעדול קחצי) *טָארטסיגַאמ רעװעשרַאװ ןיא קינװַאל סלַא טעברַא ןייז רַאפ

 ,(ןגַארפ-סנבעל
 רָאּפ ַא ןקַאב ץזָאר ןוא םינּפ קידכעלייק ַא טימ ,עטנוזעג ,עגניי ַא;

 ,עילַאט רעד זיב ּפָאצ םענעסקַאלפ-דנָאלב ,ןגנַאל ןקיד ַא ,ןגיוא עגולק עיולב

 קורדנייא םעד טכַאמעג רימ ףיוא לָאמ עטשרע סָאד ןייטשנרעב עוויר טָאה
 ןוא ןגָארטעג טָאה יז סָאװ ,ךוטרַאפ עסייוו-קנאלב סָאד רָאנ ,'עסקיש" ַא ןופ
 -עגנייא ךיז ןבָאה טכלעוו ,רעדניק יד ןופ ךעלטנעה עטקערטשעגסיוא יד

 -טּפיוה יד זיא יז זַא ,טגָאזעג תודע ןבָאה ,טפַאשביל טימ ריא םורַא טרעמַאלק
 .עשרַאװ רעטניה ,ןישעזדעימ ןיא !עירָאטַאנַאס-םעדעמ' רעד ןופ ןירַאטינַאס

 ,ןירערעל ןפורעג יז רעדניק עלַא ןבָאה ,ןירַאטינַאס ַא ןעוועג זיא יז םגה ןוא
 ןעועג ךיוא יז זיא רעטסעװש-ןקנַארק ץוחַא לייו .ןייטשנרעב ןירערעל

 ,(סעיינ עטצעל ןיא גרעבנײײטש-ןַאמטלַא הנידי ?ןירעיצרעד ,ןירערעל
 עליבַאטס ַא טַאהעג רעבָא יז טָאה ,ןירעדנַאװ ַא ןרָאי ליפ ךשמב שטָאכ

 ןעוועג יז זיא ןבעל ריא ןופ ןרָאי עטצעל יד .ךנוב םעד --- םייה עקיטסייג
 -ןקנַארק יד .לארשי-תנידמ ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנונ רעד טימ ןדנוברַאפ
 ַא ךָאנ ןברָאטשעג רָאי 54 ןופ רעטלע ןיא זיא ןייטשנרעב עוויר רעטסעווש
 טָאה יז .ביבא-לת ןיא 1959 רעבמעטּפעס ןט11 םעד טיײקנַארק רערעגנעל
 עויטקַא ןַא עטצעל יד -- עלעב ןוא עריצ -- רעטסעוװש ייווצ טמותירַאפ

 ,סערייא-סָאנעוב ןיא ןירעוט עשידנוב
 :.ג .ע .1965 סצריײא-סָאנעוב ,(ךוב רוכזי ץינעמערק ; ןייטשנרעב אלעב : .ב

 רעבמעװָאנ ,קנַאדעג רעזדנוא : רעקוצ עדלָאג .קרָאיינ ,1959 רעבָאטקָא ,טייצ רעזנוא

 .ש .א .ביבא-לת ,1959 רעבָאטקָא ,ןגַארפ סנבעל : ןעדול קחצי .סערייא:סָאנעוב ,9

 ,טרָאד :גרעבנײטש-ןַאמרעטלַא הניב .ביבא-לת ,1956 ינוי 22 ,סעיײנ עטצעל : ןייטש
 .קרָאירינ ,ןַאמצלַאז החונמ ןופ עיצַאמרָאפניא .1959 רעבמעטּפעס 2

 .ה .ש י
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 רעסַאוו ןושרג
 ןלױּפ-שיסור ,עינרעכוג רעשזמָאל ,עװעיַארג ןיא 1891 רַאונַאי ןריובעג

 המחלמ-טלעװ רעטייוצ רעד תעב ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןברָאטשעג --

 ,(1940 טסוגיוא)

 -עיַארג לטעטש-ץענערג ןיא
 עכעלגעמרַאפ יד ןבָאה עוו ;
 הרובד ןוא שרעה -- ןרעטלע }
 .םירחסמ עסיורג טריפעג -- }
 סנושרג ךָאנ רָאי עכעלטע |
 -עג רעטָאפ רעד זיא טרובעג |
 ,ןברָאטש }
 -רַאװ ןיא טבעלעג רעטעּפש = |

 ןופ טרעהעג דנוב םוצ .עש

 -עג) ןָא ןרָאי-טנגוי רעירפ יד |
 ןטנַאקַאב ןופ רעדורב ַא ןעוו |
 .(רעסַאװ ריאמ רעוט ןשידנוב |

 ךיוא זיא ,רעדורב ןייז יו

 -לדנַאה ןופ ןייארַאפ םעד ןופ רעיוב עטסוװיטקַא יד ןופ רענייא ןעוועג ןושרג

 -קַא ןעװעג רע זיא קיטייצכילג .עשרַאו ןיא עטלעטשעגנָא-ָארויב ןוא
 -טידערק רעד ןיא ןוא ,גנוגעװַאב רעוויטַארעּפָאָאק רעשידנוב רעד ןיא וויט
 טריזינַאגרָא טָאה סָאװ ,ןייארַאפ ןטלעטשעגנָא-סלדנַאה םעד ןיא .,עלַארטנעצ
 -רדסכ ןעוועג רע זיא ,עשרַאװ ןיא עטלעטשעגנָא עשידיי ןסַאמ עסיורג יד
 ןייז .רעריסַאק ןוא םוידיזערּפ ןופ דילגטימ ,דילגטימ-סגנוטלַאוװרַאפ רעקיד

 -נעמַאז ןופ עלעקניו ןדעי ןיא טליפעג ךיז טָאה טעברַא ענעבעגעגרעביא

 טָאה ןושרג סָאװ ,ןייארַאפ ןטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןופ לַאקָאל םעד ,5 ףָאה

 טרעהעגפיוא טשינ לָאמנייק טָאה רע ןכלעוו ןגעוו ןוא ןפַאשנייא ןפלָאהעג

 .ןגרָאז וצ

 רעד טימ ךיוא ןדנוברַאפ ןבעל ןוא בייל טימ ןעוועג זיא רעסַאװ ןושרג
 ןופ רעציזרָאפ רעקירָאיײגנַאל ןעוועג זיא רע .טעברַא רעשיאייטרַאּפ-ןייר
 ןוא עביל ןופ קידנסינעג ,עטלעטשעגנָא-סלדנַאה עּפורג רעשידנוב רעד
 ,רעדילגטימ עלַא ןופ גנוטכַא

 רעשיצַאנ רעד רעטנוא דנוב ןופ טעברַא רעשידרערעטנוא רעד ןיא
 "יב רע טָאה ,דימת יװ .לײטנָא ןויטקַא ןַא ןעמונעג רע טָאה עיצַאּפוקָא
 טָאה ץרַאה טכַאװשענּפָא ןייז .ךעלכַאז ןוא קיאור ,ליטש קלח ןייז ןגָארטעג
 ןפיוא ןעוװעג רבקמ םיא ןבָאה םירבח יד .םירוסי יד ןטלַאהעגסױא טשינ
 עשַארבַא רעוט-טנגוי עשידנוב יד ןופ םירבק יד ייב םלוע-תיב רעשנעג
 קצעינַאשלָא לבייל ןוא רענייוו

 ןיא טעברַאעג טָאה עכלעוו ,(דליב ןפיוא םיא טימ ןעמַאזוצ) יורפ ןייז
 יד ןיא 1942 רָאי ןיא ןרָאװעג טגנערבעגמוא זיא ,ןוויטַארעּפָאָאק עשידנוב יד
 .עקנילבערט ןופ ןרעמַאקדזַאג
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 יקסווָאקילעיװ ןַאילוי

 טנעקעג ןעמ טלָאװ יקסווָאקילעיװ ןַאילוי ןופ טייקכעלנעזרעּפ עצנַאג יד

 ?רערעל רעטסימ/ -- ןעוװעג זיא רע :קורדסיוא ןייא טימ ןענעכיײצַאב

 ןרָאי רעקיצניינ עטעּפש יד ןיא עשרַאװ ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע
 רעמירָא ןַא ןיא ,(1899 רעדָא 1898)
 -סױרַא רע טָאה ירפ רָאג .עילימַאפ

 ןענרעל וצ קשח ןסיורג ַא ןזיוועג

 -ינוא ןזיב ןגָאלשרעד ךיז טָאה ןוא

 םיא טָאה רע רעבָא ,טעטיזרעוו
 ,ןקידנע וצ ןזיווַאב טשינ ךָאד

 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 -עד רעד ןיא ןטערטעגניײרַא רע זיא
 -ָאמעד-לַאיצַאס רעלַאגעלמוא טלָאמ

 -ןצ עיצַאזינַאגרָא -טנגוי רעשיטַארק

 -וצ דנוב-טנגוי --- רעטעּפש) טפנוק

 "ייא ןרָאװעג דלַאב זיא ןוא (טפנוק

 רעריפ-זירק עטסעב יד ןופ רענ
 לַאפכרוד ןתעב .("ןטנערעפער;)

 -ינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעקיזָאד רעד ןופ ץנערעפנָאק רעלַאגעלמוא ןַא ןופ

 -סערַא רע זיא ,עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד רעטנוא ,1918 רַאונַאי ןיא ,עיצַאז
 עכעלטע ןסעזעגּפָא זיא ןוא רעמענלײטנָא עלַא טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טריט
 ,הסיפת ןיא ןכָאװ

 ןיא טעברַאעג רעטייו רע טָאה ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןופ םוקפיוא ןכָאנ

 רעד ןיא .רעריפ-זיירק ןוא רָאטקעל ַא יו רקיע רעד ,טפנוקוצ דנוב-טנגוי
 ןופ רעריפ עלַא טעמכ ןעוו ,המחלמ רעשיטסיװעשלָאב-שיליױוּפ רעד ןופ טייצ

 -טנגוי עשידנוב יד טָאה ,ײמרַא רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגוצ ןענייז טנגוי רעד

 ןַאילוי .רעטעברַא עכעלטנגוי רַאפ ןסרוק-טנווָא טריזינַאגרָא עיצַאזינַאגרָא
 זיא רע ןוא לוש:טנוװָא רעד ןופ רעטלַאװרַאפ ןרַאפ ןרָאװעג טמיטשַאב זיא

 -סנבעל ןייז טקעדטנַא רע טָאה ָאד .רערעל עטלייצעג יד ןופ ןעוועג ךיוא

 תובהלתה טימ ןבעל ץנַאג ןייז רע טָאה טלָאמעד טניז .יירערעל --- ףורַאב

 -ּפָא םזַאיוטנע ןוא טייקשימַאניד רענעריובעגנייא רעצנַאג ןייז טימ ןוא

 וצרעד ןוא -- רערעל ַא ןרָאװעג ןכיגניא זיא רע .טפַאשרערעל וצ ןבעגעג
 -שידיי יד ןופ -- רערעל עטסטבילַאב ןוא עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא

 -שטיװעלַאכימ .ב רעד ןיא טייצ עצנַאג יד טעמכ ,ןלוש-(ָאשיצ) עכעלטלעוו

 ,טײקמירַָא רעשידיי רעטסערג רעד ןופ רטנעצ ןיא ,51 עלימ ףיוא לוש

 טייצ עסיוועג ַא ,רערעל ַא ןעוועג ךיוא רע זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא

 םייב רעטעברַא עכעלטנגוי רַאפ ןסרוק-טנוװָא יד ןופ ,רעטלַאװרַאפ ךיוא
 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע ןעוו .ןענייארַאפ עלטנָאיסעּפָארּפ יד ןופ טַאר-לַארטנעצ
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 ךיוא ןַאילוי טָאה ,1926 ןיא (דנַאברַאפ-רעדניק רעשיטסילַאיצָאס) ףיקס רעד
 ,ןזיירק-ףיקס רָאי עכעלטע עשּפיה טריפעג

 עט'ח רעד טימ טַאהעג הנותח ןַאילוי טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא
 -עג ןבָאה ייז .קעװַאלצָאלװ ןופ ןירעוט עשידנוב ַא ,אקסוועשורעיוו אטרעב

 ,דניק ןייא טַאה
 ,סופ ַא ףיוא טמָאלעג קרַאטש טָאה רע ,םומ-לעב ַא ןעוועג !יא ןַאילוי

 -ילַאק ןופ גנונעקיײלרַאפ ַא ןעוועג רעּבָא זיא טייקכעלנעזרעּפ עצנַאג ןייז

 טשינ לָאמ ןייק ,שימַאניד ןעוועג זיא רע ,ךיג ךיז רע טָאה טגעװַאב .טייק

 -ניז ,קידוװעדערַאב ,ךעליירפ ןעוועג קידנעטש ,טרָא ןַא ףיוא ןענַאטשעגנייא

 רע ואוו ,עינָאלָאק-רעדניק רעדָא לוש ןייז ןופ רעדניק יד ןשיווצ ,קידנעג

 טימ טסעומשעג ,רעדניק יד טימ ןעגנוזעג רע טָאה ,טעברַאעג ךיוא טָאה

 רָאנ ,ןשינעטער ייז טגערפעג ,ןטָאדקענַא ,ןציוו ,ךעלהשעמ ייז טלייצרעד ,ייז

 ,ןפורעגסױרַא סעּפע וצ ייז רדסכ ,טזָאלעגּפָא טשינ לָאמ ןייק ייז טָאה רע

 זיא ,טעברַא-לוש רעד טעמדיוועג רע טָאה רעטעּפש טייצ עצנַאג ןייז שטָאכ

 טיקיטעט עשירערעל עצנַאג ןייז ןוא טסידנוב רעיירטעג ַא ןכילברַאפ רע
 ,טסייג ןשידנוב ןטימ ןעגנורדעגכרודַא ןעוועג זיא

 תעכ .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןבילברַאפ עילימַאפ ןייז טימ זיא ןַאילוי

 טימ ןַאילוי זיא 1942 ןיא ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ עיצַאטרַאּפעד רעסיורג רעד
 -בערט ןופ ןרעמַאקיזַאג יד וצ ןרָאװעג טקישעגקעװַא דניק ןוא יורפ ןייז

 ,עקניל

 .ק מ

0 

 רעטַאפסָארג לואש

 ןט20 םעד ןברָאטשעג -- עשרַאװ ןיא 1904 טסוגיוא ןט2 םעד ןריובעג

 .קרָאי-וינ ןיא 1961 לירּפַא

 ןוא לוש-סלדנַאה ַא טקידנעעג רעטעּפש ,רדח ןיא

 -ױּפ ןעיירפ ןיא טנעדוטס ַא ןעוועג ו 0

 ,עשרַאװ ןיא טעטיזרעווינוא ןשיל -.;
 םעד ןיא ןטערטעגנײרַא גניי רָאג
 ךיז ךיג ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי

 רעויטקַא ןַא יו טקורעגסױרַא
 -עװַאב רעשידנוב רעד ןיא .,רעוט
 ןייז רעטנוא טנַאקַאב ןרָאװעג גנוג
 .סָארג קענַאי םינָאדװעסּפ

 ענייז ,טייקנבעגעגרעביא ןייז

 עשירָאטַאזינַאגרָא ןוא עשירענדער
 -סױרַא לענש םיא ןבָאה ןטייקיאעפ
 רע ןוא טנורגרעדָאפ ןיא טקורעג
 רעד ןרָאװעג 1922 רָאי ןיא זיא
 רעװעשרַאװ רעד ןופ רַאטערקעס
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 -נָא ןַא ןעוועג קיטייצכיילג זיא רֶע .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ עיצַאזינַאגרָא
 -עגסיוא זיא םיא ואוו ,עלַארטנעצ-טידערק-רעטעברַא רעד ןיא רעטלעטשעג
 װַאלסישזדז ןוא רעטלַא רָאטקיװ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןטעברַא וצ ןעמוק

 ,טַאקשומ
 ,גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא קיטעט ןרָאװעג רע זיא רעטעּפש

 ןוא רעטעברַא-גנורענרעד ןופ ןייארַאפ ,פָארּפ ןופ רַאטערקעס ןרָאװעג זיא רע
 ןיא עטלעטשעגנָא-ָארויב ןוא-סלדנַאה ןופ ןייארַאפ ןופ רַאטערקעט -- ףוסל

 ,עשרַאװ
 ,טײקמַאזסטעברַא טימ טנכייצעגסיוא לָאמ עלַא ךיז טָאה סָארג קענַאי

 ןיא טָאה רע .עיידיא רעד רַאפ תובהלתה טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא רע
 ַא ןרָאװעג זיא רע .טייקידהמשנ ןוא ןערב ליפ טגײלעגנײרַא טעברַא רעד
 רעייז ןופ רענייא ןרָאװעג ,עשרַאוװ ןיא טנגוי רעשידנוב רעד ןופ ךירדמ

 זיא רע .תורשּפ ןייק ןופ טסואועג טינ טָאה קענַאי .רעריפ רעטנעקרענָא
 -נָא ןעמוקעגסיוא םיא זיא'ס ,שיטנַאטילימ רעייז ןעוועג טעברַא רעד ןיא
 ןעועג טינ ןלױּפ ןיא זיא'ס ןוא ,ןפמַאק עשימָאנָאקע ערעווש טימ ןריפוצ

 ןגעק יײצילָאּפ רעד ןופ ףליה יד ןגירק וצ רעבעג-סטעברַא יד רַאפ רעווש

 .ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ יד

 רע זיא .המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןכָארבעגסיױא זיא'ס ןעוו 1929 ןיא
 -עג זיא רע .עשרַאװ ןופ סױרַא רעניואוונייא םָארטש ןסיורג ןטימ ןעמַאזוצ
 ןעוװעג זיא רע .טייצ רָאי ַא קיטעט ןעוועג זיא רע ואוו ,ענליוו ןייק ןעמוק
 ןפַאשעג טָאה טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד עכלעוו רַאפ ,יד ןשיווצ

 ןרעו וצ טריטסערַא רַאפעג יד ןדיימסיוא ןלָאז ייז ידכ ,עקירעמַא ןייק סעזיוו .

 עשיטסילַאיצַאס ערעדנַא ליפ טימ ןעשעג זיא'ס יװ ,,ד.ו.ק.1 רעד ךרוד

 -רעטניא רע זיא ,עקירעמַא ןייק געוו ןפיוא .רעוט עשיטסינָאינוי-דיירט ןוא
 ואוו ,(עניכ) יַאכנַאש ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ ןוא ןַאּפָאי ןיא ןרָאװעג טרינ

 רעד ןופ רעוט עטסוויטקַא יד ןשיוװצ ןעװעג רָאי עכעלטע ךשמב זיא רע
 ןבילבעג ןענייז סָאװ ,דניק ןוא יורפ ןייז .עּפורג-םיטילּפ רעשידנוב רעקיטרָאד

 ,םזיצַאנ ןיפ תונברק יו ,המחלמ רעד תעב ןעמוקעגמוא ןענייז ,ןליוּפ ןיא

 ןופ ןרָאװעג טעגרהרעד יורפ ןייז זיא המחלמ רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא
 -עג ךָאנ זיא'ס .,ןפרָאװעגּפָארַא ןבָאה ןענַאלּפָארע עשטייד סָאװ ,עבמָאב ַא
 ךרוד ןרָאװעג טגנערבעגמוא רעטעּפש זיא סָאװ ,דיחי-ןב ןייז ןבעל ןבילב
 ,1945 ןיא ,המחלמ-טלעװ רעטייוצ רעד ןופ ףוס ןכָאנ טשרע .סיצַאנ יד

 ,םונהיג רעיאכנַאש ןופ ןסיירוצסיורַא ךיז סָארג קענַאי רבח םעד ןעגנולעג זיא

 .רעביא ערעוװש יד ףיוא טקוקעג טשינ .,זירַאּפ ןייק ןעמוקעג זיא רע
 רעד ןיא תובהלתה טימ ןיירַא יינספיוא סָארג קענַאי ךיז טפרַאװ ,ןעגנובעל
 .ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא רענדער סלַא סױרַא טפָא טערט ןוא טייקיטעט רעשידנוב
 רעזנוא גנוטייצ רעשידנוב רעכעלגעט רעד ןופ רעטלַאװרַאפ רעד טרעוו רע
 ןבילברַאפ רע זיא ןטסָאּפ םעד ףיוא .רָאטקַאדער ריא רעטעּפש ןוא עמיטש
 ,קרָאי-וינ ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע ןעוו ,1956 זיב

 ןעלקיטרַא טקורדעג טייצ וצ טייצ ןופ סָארג קענַאי טָאה ןליוּפ ןיא ןיוש
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 טָאה 1926 ןיא .עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא ןעגנולדנַאהּפָא עשירָאטּפיה ןוא

 רעד ןופ עטכישעג לטיּפַאק ַא) טַאירַאטעלַארּפ .נ .א לכיב ַא ןבעגעגסױרַא רע

 רע טָאה קרָאי-וינ ןוא זירַאּפ ןיא ךיוא .(גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשיליוּפ

 ערעדנַא ןיא ןוא עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ

 ,ןלַאנרושז

 ןופ טעטימָאק ןשיטָאטש םנופ דילגטימ ַא ןעוועג רע זיא קרָאי-ויג ןיא

 לאנָאשענרעטניא, ןופ 62 לַאקָאל םעד ןיא רעטלַאהכוב ַא יו טעברַאעג ןוא דנוב

 -סױרַא רע טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ ."ןָאינוי סרעקרָאװ טנעמרַאג סידייל

 ןופ חילש ַא יװ עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ טעטש ענעדישרַאפ ןיא ןטערט

 .דנוב
 ףיוא טייצ ןרָאּפשוצּפָא ןזיווַאב ךיוא רע טָאה ,ויטקַא קידנעטש םגה

 "ניא טוג ןייז וצ טימַאב ךיז טָאה רע .ךס ַא רע טָאה טנעיילעג ןוא -- ןענעייל

 ,טייצ רעד ןופ ןעיידיא ןוא ןעמעלבָארּפ יד ןגעוו טרימרָאפ
 יקעל .קרָאיהיג 1961 6 .מונ טרָאד ; דלָאגטוג ףסוי ; 574 .מונ טײצ רעזנוא ; .ב

 יקרָאיינ 1958 ,דנַאב רעטייװצ ,רוטארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיס

 ה .ש ?

0 

 גרעבנעזָאר סוקניפ

 -ידנוב רעד ןיא וויטקַא ןבעל ץנַאג ןייז ןעוועג זיא גרעבנעזָאר סוקניּפ
 "טנגוי יד ןיא ,טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןיא ;עשרַאװ ןיא גנוגעווַאב-טנגוי רעש
 -ליטסקעט ןיא טרפב ןוא ,ענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ייב סעיצקעס

 ןוא 1907 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע

 ןייז .עילימַאפ רעשידנוב ַא ןופ טמַאטשעג
 1904 רָאי ןופ זיא גרעבנעזָאר ךענעה עטַאט

 -גייא ןַא ןעװעג זיא רע .,טסידנוב ַא ןעוועג

 -:יא רעד ןיא רעוט רעוװיטקַא ןַא ,רעדניב

 ַא ןוא ןייארַאפ-רעקורד ןופ עיצקעס-רעדניב

 -רעקורד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ דילגטימ

 ,(1925 רַאורבעפ 8 םעד ןברָאטשעג) ןייאראפ
 -סעווש ענייז ןוא רעדורב רערעטלע סעסוקניּפ

 .ןטסיטפנוקוצ ןעוועג עלַא ןענייז רעט

 -סקעט ַא ןרָאװעג סוקניּפ זיא גנוי רָאג 1.

 רעד ןופ דילגטימ ַא ןוא רעטעברַא-ליט 2
 -כיילג .ןייארַאפ-ליטסקעט ןופ עיצקעס-טנגוי

 ןוא טסיטפנוקוצ ַא ןרָאװעג רע זיא קיטייצ |
 טרעבלַא ןופ .ג .א; זיירק ןופ דיליטימ ַא

 "וָאליטסקעט-ןטסיטפנוקוצ יד טרירטנעצנָאק ךיז ןבָאה סע ואוו ,קָאטשנרעב
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 ,ןייארַאפ-ליטסקעט ןופ עיצקעס-טנגוי רעד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ יד ףיוא .סעצ
 רע טגעלפ ,ןטסינומָאק יד ןופ הלשממ רעד רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ
 טסיירד ןוא עּפורג-טפנוקוצ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןטערטסױרַא קידנעטש
 -ערגַא ןופ טייצ רענעי ןיא .ןטסינומָאק יד ןופ םיכרד עשלַאפ יד ןריקיטירק
 ןעוועג רענייז טירטסױרַא ַאזַא רעדעי זיא םזינומָאק ןשיטסינילַאטס ןוויס
 ןוא ןקערשּפָא טשינ ךיז טגעלפ סוקניּפ רעבָא .תונכס טימ ןדנוברַאפ
 עכעלדנעש ןוא ןטייקיטכערעגמוא ערעייז ןטסינומָאק יד ןפרַאװרָאפ טסיירד
 -רַאפ רדסכ ךיז טָאה ןייארַאפ-ליטסקעט ןיא עּפורג-טפנוקוצ יד .,קיטקַאט
  ןזיירק-טפנוקוצ עסיורג ייווצ ןעוועג ןטרָאד ןענייז טייצ ַא ךָאנ ןוא טרעסערג
 ןעזנָא ןַא ןעמוקַאב ןבָאה סָאװ ,רעקירטש למהרבא ןוא שטיוועלעקנַאי קענַאי
 ןופ רעציזרָאפ ןעוועג טייצ עצנַאג יד זיא סוקניּפ .עיצקעס-טנגוי רעד ןיא
 ,ןייארַאפ םעד ןיא עיצקַארפ-טפנוקוצ רעד

 רענײמעגלַא רעד ןיא וויטקַא רעייז ןעוועג סוקניּפ זיא קיטייצכיילג
 ןופ טעטימָאק רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא רע .טייקיטעט-טפנוקוצ
 -לַארטנעצ םייב לײטּפָא-טנגוי ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ; טפנוקוצ דנוב-טנגוי
 ,רעציזרָאפ ריא טייצ עסיוועג ַא ןוא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ טַאר
 -נָא ןַא יו טקיטפעשַאב ןרָאװעג רע זיא ןרָאי רעקיסיירד עטעּפש יד ןיא
 ,עטלעטשעגנָא-ָארויב ןוא-סלדנַאה ןופ ןייארַאפ .ּפָארּפ ןיא רעטלעטשעג

 ןעמַאװצ רע זיא ,ןבױהעגנָא ךיז טָאה המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןעוו
 ןעוו ,רעבמעטּפעס ןט6 םעד עשרַאװ ןופ קעװַא םיטילּפ םָארטש ןסיורג ןטימ
 רעבָא זיא רע .עשרַאװ ןופ טנָאנ ןעועג ןיוש ןענייז תוליח עשיצַאנ יד
 טָאה רע ןוא סיפ עכַאװש טַאהעג טָאה רע ,ץינעלַאפ זיב זיולב ןעגנַאגרעד
 .געוו-דנו-ענ ןרעווש םעד ןכַאמוצכרודַא חוכב ןייז טשינ טעװ רע זַא ,ןעזעג
 ,רע ןיא 1929 ףוס .עשרַאװ ןייק קעװַא קירוצ רע זיא רעדורב ןייז טימ
 -ניק רעד ןיא ןטעברַא ןעמוקעגנָא ,רעטסעװש ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ
 ןעוו ,1942 טסוגױא ןט22 םעד .םעדעמ רימידַאלװ ןופ .נ .א עירָאטַאנַאס-רעד
 ףיוא רעדניק יד טריפעגקעװַא ןוא עירָאטַאנַאס יד ןלַאּפַאב ןענייז סיצַאנ יד
 טריפעגקעװַא ךיוא רעדניק יד טימ םענייא ןיא זיא ,עקנילבערט ןיא םוקמוא
 ןענופעג ךיוא ךיז טָאה ייז ןשיװצ .לַאנָאסרעּפ ןופ לייט רעסיורג ַא ןרָאװעג
 ,רעטסעויש ןוא יורפ ןייז טימ גרעבנעזָאר סוקניּפ

 .טנגוי רעשידנוב רעד ןיא טיײקוװיטקַא ןייז ןופ ןרָאי עלַא יד ןיא
 -9ג רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז סוקניּפ טָאה גנוגעווַאב
 -רעביא עקרַאטש ַא ןבָאה טפרַאדעג טָאה ןעמ .רעיודסיוא ןוא טפַאשיירט
 ןיא גנַאלנרָאי ןטלַאהסיוא ןענעק וצ חוכ ןוא תונשקע ךס ַא ךיוא יוװ ,גנוגייצ
 ,הביבס רעקידנסַאה ,רעקיליווזייב ,רעטנַארעלָאטמוא ַאזַא ןגעק עיציזָאּפָא
 .עיצַאזינַאגרָא עטרינימָאד שיטסינומָאק-שיטסינילַאטס ַא ןעוועג זיא'ס יו
 ױזַא טקנוּפ ,ןכָארבעגניא טשינ לָאמ ןייק טרּפ םעד ןיא ךיז טָאה סוקניּפ
 טעברַא רעוויטקַא ןייז ןיא קידנרעיודסיוא ןוא ןבעגעגרעביא ןעוועג רע זיא
 .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ ןעייר יד ןיא

 .ק .מ
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 ךענייאטָאג םולש ןוא רעב רעזייל

 םולש רעב רעזייל

 עקסנודז ןיא 1884 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רענײאטָאג רעב רעזייל

 טָאה ,החּפשמ רעכעלרעגריב-שידיסח ַא ןופ דניק ַא יװ ,ןלױּפ-שיסור ,עילָאװ

 ןרעטלע יד .הבישי ןוא רדח ןיא ןעמוקַאב גנודליב ןוא גנואיצרעד ןייז רע

 רעבָא ,טסייג ןלענָאיצידַארט-זעיגילער ןיא ןעיצרעד וצ םיא טבערטשעג ןבָאה

 -סנבעל ןרעדנַא ןַא ףייא ףױרַא קידנעטשבלעז זיא רוחב-הבישי רעגניי רעד

 : ,געוו

 ַא ןעגנַאגרעד רענרעל-ארמג ןקירָאי-13 םוצ זיא קנַאב-הבישי רעד ףיוא

 טָאה רע .טרעדורעגפיוא םיא טָאה לטעלב סָאד .(דנוב) "תודחא, ןופ לטעלב

 ,טנעוו:הבישי יד ץוחמ ךיז טניפעג סָאװ ,טלעוו רעד ןופ ןטכַארט ןעמונעג

 ןייז .רעכיב ןענעייל ןעמונעג רע טָאה םייהעג .ןעלװָאט-ארמג יד ץוחמ

 ןליפעג ןוא ןעקנַאדעג יד טימ רעמ ןוא רעמ ץלַא ןבָאה ץרַאה ןוא ּפָאק

 ןקירעיורט רעייז ןגעק רעטעברַא עשידיי יד ןופ לגנַארעג ןטימ ןטּפָאהַאב ךיז

 -הבישי רעד ןעוו ,טנעמָאמ ַא ןעמוקעג זיא'ס .ןבעל טײרפַאב ,יינ ַא רַאפ ,בצמ

 רעד ןיא ןטערטניײרַא ןוא רעטעברַא ןַא ןרעוװ וצ ןיײלַא ןסָאלשַאב טָאה רוחב

 .דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשידרערעטנוא

 רָאי ןיא ,רעבעוו ַא ןרָאװעג ןוא הבישי יד טזָאלרַאפ טָאה רעב רעזייל

 .שזדָאל ןיא רעטעברַא-רעבעוו ןופ עיצַאזינַאגרָא יד ןפַאש רע טפלעה 2

 .עילָאװ עקסנודז ןיא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןדנירג ןפלָאהעג ךיוא טָאה רע

 ןופ ךשמב .רעבעוו רעזייל --- ןעמָאנ ןרעטנוא טנעקעג םיא ןבָאה רעטעברַא יד

 ,גנוגעװַאב רעד ןיא קיטעט ןעוועג רע זיא ןרָאי

 -טָאג רעב רעזייל זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ברע ןרָאי יד ןיא

 סילייב לדנעמ ןגעק סעצָארּפ-םד-תלילע ןתעב .,דנַאלסיױא ןיא ןעוועג רענייא
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 ַא טריפעג דנַאלסיױא ןיא יא ,דנַאלסור ןיא יא דנוב רעד טָאה וועיק ןיא

 ןעגָאהנעּפָאק ןיא ןעוועג טלָאמעד זיא רעב רעזייל ,עיצקַא-טסעטָארּפ עסיורג
 -חסּפ ןכעלטנפע ןַא ןריזינַאגרָא ןפלָאהעג טרָאד טָאה רע .(קרַאמענעד)

 טדערעג טָאה רע ןכלעו תעב ,גנורעקלעפַאב רעכעלטסירק רעד רַאפ רדס

 עתמא יד ןזיועגפייא ןוא לובליב-טולב ןופ טייקיזָאלטנורג רעד ןגעוו
 ,םישזער ןשירַאצ ןופ תונווכ

 רענעגנַאפעג-סגירק ַא ןעוועג רע זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב
 ןשטייד ַא וצ ןרָאװעג טלעטשעג רע זיא 1916 רָאי ןיא ,דנַאלשטייד ןיא

 עשיסור ןופ טנוב ַא ןריפנָא ןיא טקידלושַאב םיא טָאה'מ ,טכירעג-סגירק
 ןפילטנַא וצ ןעגנולעג םיא זיא 1917 ןיא .,רעגַאל ַא ןיא ענעגנַאפעג-סגירק

 רע ואוו ,עילָאװ עקסנודז ןיק טמוק רע .טפַאשנעגנַאפעג רעשטייד ןופ
 רעד ןיא וייטקַא ןעועג רעב רעזייל זיא 1922 רָאי ןזיב .לַאגעלמוא טבעל
 .עילָאװ עקסנודז ןיא גנוגעווַאב רעשידנוב

 ויטקַא ןעװעג רע זיא ָאד ,שזדָאל ןיא טבעלעג רע טָאה 1922 ןופ

 -שידיי יד רַאפ ןוא רעטעברַא-ליטסקעט ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןיא
 ,ןלוש-סקלָאפ עכעלטלעוו

 -טסואווַאב ַא ,שטנעמ רעכעלרע ןַא ןעוועג זיא רענײאטָאג רעב רעזייל

 ױזַא ,טסידנוב רענעטלַאהעגסיױא שיאעדיא ןַא ןוא רעירַאטעלָארּפ רעקיניז
 ,גנוגעװַאב רעד ןיא ןוא סַאג ןיא ,קירבַאפ ןיא ,םייה ןייז ןיא ןעוועג רע זיא
 םירָא שטָאכ ,בוטש ןייז .תוריתס ןָא ,עשינָאמרַאה ַא ןעוועג זיא גנוריפפיוא ןייז
 ערעטלע ןוא עגניי ליפ רַאפ םייה עמירַאוװ ַא ןרָאװעג זיא ,ןדײשַאב ןוא
 ןגעוו טסעומשעגכרוד ךיז ןוא טגנערברַאפ םייה רעד ןיא ןבָאה ייז ,ןטסידנוב
 | ,םינינע ליפ

 -כעט 2 ןוא ןיז 4 ענייז ןגיוצרעד ךיוא רעב רעזייל טָאה טסייג ןייז ןיא
 -נָא ןבָאה ייז :גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןיא ןעוועג ייז ןענייז עלַא .רעט
 טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןיא ןעוועג ,ףיקס עיצַאזינַאגרָא-רעדניק רעד ןיא ןביוהעג
 ןופ רעוט עוויטקַא יד וצ טרעהעג טָאה ייז ןופ רעדעי .דנוב ןיא ןײרַא ןוא
 .גנוגעווַאב רעד

 ןופ עפָארטסַאטַאק יד ןעמוקעג זיא'ס ןיב ןטלַאהעגנָא סע טָאה ױזַא
 ןיא םוטרעריטרַאמ סָאד ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד
 -סיוא 1942 רָאי ןיא רענײאטָאג רעב רעזייל זיא טרָאד .ָאטעג רעשזדָאל
 ,רעגנוה ןופ ןעגנַאגעג

 א
6 +* 

 ןוא ןוז ַא --- ייווצ .ןרָאװעג לוצינ 4 ןענייז רעדניק סקעז ענייז ןופ

 .ןרָאװעג טגנערבעגמוא ןענייז רעטכָאט ַא

 -טנגוי םוצ טרעהעג טָאה ,1920 ןיא ןריובעג ,םולש ןוז רעטסגניי רעד

 -רעטנוא רעד ןיא וויטקַא ןעוועג רע זיא ָאטעג רעשזדָאל ןיא .טפנוקוצ דנוב

 עשירטקעלע עמייהעג טנדרָאעגניײא טָאה רע .גנוגעווַאב רעשידנוב רעשידרע

 -עג ַא ןענדרָאנײא טוװאורּפעג ןוא סרעקנוב ענעדישרַאפ ןיא ןעגנודניברַאפ
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 -צעל רעד טָא ייב .ןפורפיוא עשידנוב ןקורד וצ ףיוא עיפַארגָאטיל עמייה
 טקינײּפעג םיא טָאה יז .טּפַאכעג ײצילָאּפ-ָאטעג יד םיא טָאה טעברַא רעט

 "עג רעד וצ םיפתוש יד ןענייז'ס רעוו ןגָאזסיױא לָאז רע זַא ,טגנַאלרַאפ ןוא
 ,ןגיושעג ןסיברַאפ רעבָא טָאה רע .ךַאז רעמייה

 ,רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןשטייז ַא ןיא קעװַא זיא רעניײאטָאג םולש
 ,המחלמ רעד ןופ געט עטצעל יד זיב ןענייּפ עלַא ןטלַאהעגסיוא טָאה רע ואוו
 ַא ןופ ייז ןבָאה ,טנָארפ-ברעמ ןפיוא ןטערטעגּפָא ןענייז ןשטייד יד ןעוו

 עגניי טרָאּפסנַארט ַא ןַאב רעד טימ טריפעגסױרַא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק

 ןוא זיּפש ןָא געוו ןיא ןעוועג טרָאּפסנַארט רעד זיא געט 6 .ענעגנַאפעג
 ,קנַארק ןוא טכַאװשעגּפָא קרַאטש ןעוועג רעירפ ןופ ןיוש ןענייז עלַא .רעסַאוװ
 ,טשרָאד ןוא רעגנוה ןופ ןעגנַאגעגסױא געװ ןפיוא עלַא טעמכ רעבירעד ןענייז
 ןענייז ,געוו-רעדנַאװ ןכעלקערש ןופ ףוס םוצ ןעמוקעגנָא זיא ןַאב יד ןעוו
 -טנגוי ןופ רעדילגטימ 23 עלַא -- עקידעבעל 2 זיולב ןבילבעג ןָאגַאװ ןיא

 ןופ ריט יד טנפעעג טָאה ךַאװ עשיצַאנ יד ןעוו .,שזדָאל ןיא טפנוקוצ דנוב
 ריא סָאװ טעז !רעדרעמ :ןעיירש ןביוהעגנָא םולש טָאה ,ןָאגַאװ-טכַארפ
 טַאדלָאס:ךַאװ רעד .עטיױט עלַא ןגיל ייז -- ןשטנעמ יד טימ ןוטעג טָאה

 ,טרָא ןפיוא ןסָאשרעד ךיילג םיא טָאה

 .ןעגנולײטּפָא-ײמרַא רענַאקירעמַא ןעמוקעגנָא ןענייז גָאט ןבלעז ןיא ךָאנ

 רעד ןופ טנָאנ רבק ַא ןבָארגעגסיױא ןבָאה םירבח ענעבילבעג-ןבעל ייווצ יד

 .רבח םענעסָאשרעד רעייז ןעוועג רבקמ טרָאד ןוא עיניל-ןַאב

 א
 *א לא

 יקסווָאדַאל ריאמ ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ זיא הנח רעטכָאט סרעב רעזייל

 ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעפָארּפ ןיא ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןיא קיטעט ןעוועג
 -עג רעשזדָאל ןיא רעננוה ןופ ןעגנַאגעגסיױא זיא רע .רעטעברַא-ליטסקעט
 ָאטעג רעשזדָאל ןופ ןרָאװעג טריפעגסורַא 1944 טסוגױא ןיא זיא יז .ָאט

 -געיװשָא ןיא ןרָאװעג טנערברַאפ רתסא לרעטכעט ריא טימ ןעמַאזוצ זיא ןוא
 ,(ץיוושיוא) םישט

 ןרָאװעג טגנערבעגמוא ךיוא םישטנעיװשָא ןיא זיא ייז טימ ןעמַאזוצ
 ןופ דניק ןוא יורפ יד ךיוא ױזַא ,הקבר הרש .החּפשמ רעד ןופ רעטומ יד
 ,לארשי ןוא עשעצ --- ףסוי ןוז

 רזעילא ןב

0 

 זנָארב רעדנַאסקעלַא .רד

 (טנגעג רעקצָאלּפ) ןיּפיר ןיא רענעריובעג ןייק ןעועג טשינ זיא רע

 .רָאי קילטנעצ עכעלטע טבעלעג רע טָאה טרָאד רעבָא

 -קסָאמ ןיא טקידנעעג זנָארב רעדנַאסקעלַא ,רד טָאה טעטיזרעווינוא םעד
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 -יצידעמ ַא יו טריציטקַארּפ טרָאד ןוא ןיּפיר ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע .עוו

 ןעועג ןוא רעוט רעכעלטּפַאשלעזעג ַא ןעװעג קיטייצכיילג זיא רע .רענ
 ,רעטעברַא יד ייב טבילַאב

 -טָאטש ןיא ןרָאװעג טלייוועג זנָארב ,רד זיא עטסיל רעשידנוב רעד ןופ

 ןשירָאטַאנַאס םעד ןגעק ףמַאק םענעסיברַאפ א טריפעג טָאה רע ואוו ,טַאר
 טימ טנכייצעגסיוא ךיז ךיוא טָאה רע .טכער עשידיי רַאפ רעגַאל-גנוריגער
 -ַאטַאנַאס םעד .סעמעט עשיטילָאּפ ןוא עשיניצידעמ ףיוא ןטַארעפער ענייז

 ,זדלַאה ןיא ןייב ַא יו ןעוועג רע זיא רעגַאל-גנוריגער ןשיר
 -גַאסקעלַא .רד זיא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד רַאפ רָאי עטצעל סָאד

 רעד ןופ טייצ רעד ןיא .,ןיּפיר ןזָאלרַאפ וצ ןעגנואווצעג ןעוועג זנָארב רעד
 טייו טשינ עוולעז לטעטש ןיא קינילק ַא ןיא טעברַאעג רע טָאה המחלמ

 .ןעמוקעגמוא רע זיא הלשממ רעשיצַאנ-שטייד רעד רעטנוא ,שטיװָאנַארַאב ןופ

 אווטַארד רעב

0 

 יקַסווָאקטיװ רעדירב יד

 -נוא ,ןלױּפ) ןינָאק ןיא יקסווָאקטיװ לדנעה ןוא בייל-הירא ןופ בוטש יד

 רעד ןעוועג גנַאלנרָאי זיא (עינרעבוג רעשילַאק -- הלשממ רעשיסור רעט

 -וצ טפָא ןענייז טרָאד .ןינָאק ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ סערדַא

 ןוא רעכיב ןופ ףיוקרַאפ רעד ,ןעגנומענרעטנוא עשידנוב ןרָאװעג טיירגעג

 ןענייז ,רעטכעט 2 ןוא ןיז 2 ; רעדניק 5 עלַא .עסערּפ רעשידנוב רעד ןופ

 ןטעברַאַאב ןופ ןעוועג זיא החּפשמ רעד ןופ הסנרּפ יד .,ןטסידנוב ןעוועג

 .יירעזעלג ןוא גרַאוװכלימ

 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ,ןוז רעטסטלע רעד ,יקסווָאקטיװ לדנעמ

 ןוא דנוב םעניילק םוצ ןיש רע טרעהעג 1906-1905 ןרָאי יד ןיא ,4

 ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב טסידנוב ַא טביילב

 ייר ַא ןינָאק ןייק ןעמוק המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא
 ןופ שטיװָאלַאגעס ַאלֶא ןוא סייר הילדג יו ,טעטש ערעסערג ןופ ןטסידנוב

 .ערעדנַא ןוא עשרַאװ ןופ טרעביז ןושרג ,שילַאק ןופ ןײטשנרָאב ,שזדָאל

 ,שארב יקסווָאקטיװ לדנעמ טימ עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןפַאשעג טרעוו'ס

 רעסָארג װַאלסינָארב, רעד ןינָאק ןיא קיטעט ןיוש זיא 1918 רָאי ןיא

 לדנעמ טליּפש גנוריפנָא ןייז ןיא ךיוא ןוא רעדילגטימ 120 טימ ?ןייארַאפ

 | ,לָאר עסיורג ַא

 ןופ ןשינעפרעדַאב ןוא ןטיונ יד טימ ןדנוברַאפ רע זיא ןרָאי ענייז עלַא
 ןברָאװרעד םיא טָאה סָאד .טָאטש ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעמירָא רעד
 רעד ייב ןעזנָא ןַא ןוא רעטעברַא עשידיי יד ןופ עיטַאּפמיס ןוא יורטוצ םעד
 קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא סָאד .טנגוי רעקידנרידוטש ןוא ץנעגילעטניא
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 -כרודַא ןעמיטש גונעג ןעמוקַאב טגעלפ דנוב רעד ןעוו ,ןלַאװ טַאר-טָאטש תעב
 ,רענעמטַאר עשידיי 2 ןופ לָאצ רעד ףיוא רענעמטַאר עשיטָאטש 2 ןריפוצ

 רעדניק 3 ערעייז ןופ 2 ןוא רתסא ,לדנעמ

 -ּפָא ןייז זיב טַאר-טָאטש רענינָאק ןיא ןרָאװעג טלייוועג לָאמ 2 זיא לדנעמ

 רעשידיי רעד ןופ גנוריפנָא רעד וצ ןלַאוו יד ןיא ךיוא .טָאטש ןופ ןרָאפ
 .דנוב ןופ עטסיל רעד ףיוא רעטשרע סלַא טלייװעגסיױא רע טרעוו הליהק

 -רוטלוק טימ ךיוא ךיז רע טמענרַאפ טייקיטעט רעשיטילָאּפ ןייז ץוח
 -טפַאשלעזעג עשידיי עטסנעש יד ןופ ענייא טגָאמרַאפ טָאה ןינָאק .טעברַא
 -טימ ַא ןרָאי עלַא זיא רע .רעכיב טנזיוט 12 טימ ןלױּפ ןיא ןקעטָאילביב עכעל
 ,רעטניוו ריאמ ,רעציזרָאפ ןטימ ןעמַאזוצ ןוא גנוטלַאורַאפ רעד ןיא דילג

 -רַאװ ןיא רָאפנעמַאזוצ-ןקעטָאילביב םוצ טַאגעלעד סלַא טקישעג רע טרעוו

 ,ץילסייוו בקעי רבח ןינָאק ןיא זיירק ןשיטַאמַארד ןטימ ןָא טריפ 1920 ןיא .עש
 -טּפיוה יד טליּפש רעכלעוו ,לדנעמ רבח םעד ןעמ טעז טיבעג םעד ףיוא ךיוא
 -ץגלַא ןוא רעשידיי רעד ןיא יקב ַא .ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט יד ןיא ןלָאר

 ,ןזיירק-טנגוי יד ןיא רָאטקעל-טּפיוה רעד רע זיא ,רוטַארעטיל רעניימ

 -- רעכַאמ-ךעלרעקוצ ַא ךַאפ ןופ -- עגַאל עלעירעטַאמ ערעווש ןייז
 טעטש עקידתונכש יד ןיא טעברַא ןכוז וצ טייצ וצ טייצ ןופ םיא טגניווצ
 עקיטרָא יד ןופ טעברַא רעד ןיא ךיז טקילײטַאב רע ואוו ,ענטוק ןּוא אלאק
 ,סעיצַאזיִנַאגרָא עשידנוב

 טימ ךיז טצעזַאב ןוא ןינָאק יקסווָאקטיװ לדנעמ טזָאלרַאפ 1926 ןיא
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 ןייגוצרעבירַא ךיז רע טימַאב 1940 ןיא ,שזדָאל ןיא רעדניק 3 ןוא יורפ ןייז

 רעבָא ,ןטעוװָאס יד ךרוד ןרָאװעג טריּפוקֶא ןענייז עכלעוו ,ןטיבעג יד ןיא

 ןענייז רעדניק ןוא יורפ ןייז זַא ,ךיז טסיוורעד רע .טשינ םיא טגנילעג סָאד

 ,ץלעק ןוא םָאדַאר ןשיװצ ,עצוװָארטסָא ןייק שזדָאל ןופ ןרָאװעג טריטרָאּפעד

 ,ל .י רבח רעד רעביא טיג סע יװ .ייז טימ זיא ןוא ןיהַא טרָאד טמוק רע

 ןייז ןוא םיא טימ ןעמַאיוצ טניואוועג ייז ןבָאה ,זירַאּפ ןיא טציא ,לעּפמאה

 ערעדנַא ךס ַא ןרָאװעג טריטרָאּפעד ךיוא ןענייז עצווָארטסָא ןייק .החּפשמ

 םעד ןוא סופיט-ןקעלפ ףיוא קנַארק ןטרָאד טרעװ לדנעמ .ןינָאק ןופ ןדיי

 .ןבעל ןייז ךיז טקידנערַאפ 1940 ץרעמ 5

 ערעייז ןוא --- קסאוו םייה רעד ןופ -- עקטסידנוב ַא ,רתסא יורפ ןייז

 "מוא ןוא טריטרָאּפעד ןרעוו בייל-הירַא ןוא עקמולש ,עלעבייט : רעדניק 2

 .עקנילבערט ןיא טכַארבעג

 "עג ןריובעג זיא -- רעדירב יד ןופ רעטי

 -ּפעס ןט8 םעד ןינָאק ןיא ןרָאװ

 עגנוי יד ןיא ןיוש ,1898 רעבמעט

 -יינש ייב ןטעברַא ןָא רע טבייה ןרָאי

 ןיא ןָא ךיז טסילש רע ךיוא .יירעד

 זיא ןוא גנוגעווַאב רעשידנוב רעד

 ,ןזױּפ ,ענלאּפמאס ,ןינָאק ןיא וויטקַא

 -צעל יד ןוא ,טעברַאעג טָאה רע ואוו

 ,שזדָאל ןיא ןרָאי עט

 ןסיורג ַא ןזיװעגסױרַא טָאה רע

 -סיוא ןוא גנודליב וצ סערעטניא

 רעד ךָאנ טונימ עיירפ עדעי טצונעג

 ,ךיז ןענרעל ןוא ןענעייל וצ טעברַא

 ןוא ןורכז ןטוג ַא טַאהעג טָאה רע

 ןוא עשיטילָאּפ ןיא יקב ַא ןעוועג

 רע .ןעמעלבָארּפ עכעלטפַאשלעזעג

 ןסעומש עשיטילָאּפ ןוא ןטַארעפער ,סעיצקעל רַאפ ןסיוו ןייז טצונעגסיוא טָאה

 רעלענָאיסעּפָארּפ ןוא רעשידנוב רעד ןופ סעיצקַא ןיא טפָא ךיז טקילײטַאב ןוא

 ךיז טָאה רע .ןיירַא טָאטש רעסיורג רעד ןיא ןגיוצעג טָאה םיא .גנוגעווַאב

 | ,שזדָאל ןיא טצעזַאב

 יקסװָאקטיװ השמ

 רעשילױוּפ רעד ןיא טריזיליבָאמ יקסווָאקטיװ השמ טרעוו 1929 רָאי ןיא

 רע טמוק ,טזָאלעגרעדנַאנַאפ טרעװ גנולײטּפָא ןייז יו םעד ךָאנ .,ײמרַא

 טרעו ןוא ןדיי רעשזדָאל יד ןופ לרוג םעד טלייט רע .,שזדָאל ןייק קירוצ

 רע טכיוה ןטײקנַארק ןוא רעגנוה ,ןדייל ערעווש ךָאנ .ָאטעג ןיא טרַאּפשרַאפ

 ,1942 ילוי ןט24 םעד המשנ ןייז סיוא
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 ןריובעג זיא --- רעדירב יירד יד ןופ רעטסגניי רעד --- יקסווָאקטיװ ףסוי

 1901 רָאי ןיא ןינָאק ןיא ןרָאװעג }

 -ועמעלע ןוא רדח ןיא ןענרעל ןכָאנ צ
 -ַאמנשַאמַאק ַא רע טרעוו לוש-רַאט

 ןָא ךיז רע טסילש גנוי ץנַאג .רעכ

 ןוא גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןיא |

 .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןיא וויטקַא זיא |
 ,ןינָאק ןיא קיטעט ןעװעג זיא רע

 רעקװַאלצָאלװ ןיא ןוא ענלאּפמאס

 -וג ַא זיא ,ךס ַא טנעייל רע .,ןָאיַאר

 ענייז סיוא טצונ ןוא רענדער רעט

 -וגעלעג ענעדישרַאפ ייב ןטייקיאעפ

 "נוב רעד תבוטל סעיצקַא ןוא ןטייה

 ,גנוגעווַאב רעשיד

 רעסיורג רעד ןיא טיצ םיא ךיוא

 ןיא ךיז טצעזַאב רע .ןיירַא טָאטש

 רעד ןיא דילגטימ ַא זיא ,עשרַאוװ

 ןיא ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב

 -רעדעל ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ עלעפ ןוא ףסוי
 ָארויב ןופ גנולטימרַאפ רעד ךרוד ,ןָא רע טמוק ןרָאי רע30 יד ןיא .רעטעברַא
 ,גנוצײהַאב-לַארטנעצ ייב ןטסָאּפ ןשיטָאטש ַא ףיוא ,טעברַא ףיוא טכער רַאפ

 עקסלָאװ ףיוא ןשטנעמ ערעטלע רַאפ טלַאטשנַא ןשיטָאטש ַא ןיא טעברַא רע

 ,החּפשמ ןייז טימ טרָאד טניואוו ןוא 8

 ,לעמָאה זיב טייגרעד ןוא עשרַאו רע טזָאלרַאפ 1939 רעבמעטּפעס ןיא
 -רַאװ ןיא ךיז ןעניפעג ייז ןוא דניק ןוא יורפ ןייז וצ קירוצ רעבָא טמוק רע
 ,ָאטעג רעוועש

 ךיוא ,דלעפלעגיא םייה רעד ןופ ,עלעפ יורפ ןייז טימ יקסווָאקטיוװ ףסוי

 -עג ןבָאה ייז .ןעמוקעגמוא ןענייז עקנילא עלעדיימ רעייז ןוא ,עקטסידנוב ַא
 -רַאװ ךיז טניפעג רבק רעייז .ןָאילימ סקעז יד ןופ לרוג ןוא ןדייל יד טלייט

 .ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ןרעיומ ענעלַאפעגנייא יד רעטנוא ךעלנייש

 רעד) המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד רַאפ ןברָאטשעג ןענייז ןרעטלע יד

 -סקלָאפ עשידנוב יד ןטיײרּפשרַאפ ןיא קלח ןייז טרעייטשעגייב טָאה רעטָאפ
 ןעמוקסױרַא ןוא ןטלַאהוצסיוא ןבעגעגנייא ךיז טָאה רעטכעט עדייב .(גנוטייצ
 ,המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ םונהיג ןופ
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 רעטניוו םיח

 ןלױּפ-שיסור ,עינרעבוג רעשילַאק ,ןינָאק ןיא 1891 רָאי ןיא ןריובעג
 ,הרוחס-טינש ןופ טפעשעג ַא טַאהעג ןבָאה ןרעטלע יד .עביל ןוא דוד ןופ ןוז

 רעד ןרָאי עגנַאל ,טסיקלָאפ ַא ןעוועג זיא ריאמ רעדורב רערעטלע סמייח

 -ָאילביב רעשידיי רעד ןופ רעציזרָאפ

 רעד ןופ דיסח רעסיײה ַא ןוא קעט
 ,רוטלוק רעכעלטלעוו-שידיי

 םייח זיא ןרָאי עטסגניי ענייז ןופ
 -ייא ןוא טסידנוב ַא ןעוװעג רעטניוו
 -וט עשידנוב עטסוװיטקַא יד ןופ רענ
 -טָאטש ַא ןופ ןלַאװ עטשרע יד ייב .רע

 טרידידנַאק רע טָאה ןינָאק ןיא טַאר
 -עג זיא ןוא עטסיל רעשידנוב רעד ףיוא
 ךיױא .ןַאמטַאר סלַא ןרָאװעג טלייוו

 טַאר-טָאטש ןטיױוצ םעד ןלייוו םייב

 טָאה גנורעקלעפַאב-רעטעברַא עשידיי יד .ןרָאװעג טלייוועג רעטניוו םייח זיא

 ליפ .ןסערעטניא-סנבעל עריא ןופ רעקידייטרַאפ ןטוג ַא ןעזעג םיא ןיא

 -ָאילביב רעשידיי רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא דילגטימ ַא ןעוועג ןרָאי

 רעדעי ףיױא .קנַאב רעשידיי רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא ךיוא יװ ,קעט

 .דנוב ןופ ןּפיצנירּפ יד טקידייטרַאפ רע טָאה עיציזָאּפ
 טבעלעג רע טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ רָאי רָאּפ עטצעל יד

 ןמלז רבח ןופ רעטסעוװש ַא ,עשזדע יורפ ןייז ןופ טָאטש-םייה יד ,שילַאק ןיא
 -דיײלקַאב ןופ ןייארַאפ ןופ רַאטערקעס ןעוועג רע זיא שילַאק ןיא ,ןַאלּפַאק

 -נבעגעגרעביא ןוא טייקכעלרע ןייז טימ רע טָאה שילַאק ןיא ךיוא ,רעטעברַא

 .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעמירָא רעד ןופ עיטַאּפמיס יד ןברָאװרעד ךיז טייק
 ןופ ןגָארטרַאפ םיא טָאה המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ םרוטש רעד

 ןייק ןעמוקעגנָא רע זיא ןשינעלגָאװ ענעדישרַאפ ךָאנ ,החּפשמ ןוא םייה ןייז

 ַא ןופ ןטסָאּפ םעד ןעמוקַאב ןטרָאד ןוא (ןַאטסכַאזַאק-חרזמ) קסרָאגָאנינעל
 טנזױט 8 בורק טעברַאעג ןבָאה'ס ואוו ,טסערט ַא ןיא רעטלַאהכוב-טּפױה

 טָאה ,ןרָאװעג טלגָאװרַאפ ןיהַא ךיוא זיא סָאװ ,גנילרעמש .י רבח .רעטעברַא

 : טלייצרעד םיא ןגעוו רעטעּפש

 ןיא זיא ,רעטניו רבח טניואוועג טָאה סע ואוו ,!עיטישזעשטשבָא' יד,
 טָאה ןעמ ןוא 'סעקטסישטי' .ג .ַא יד רעטנוא ןלַאפעגרעטנורַא גָאט ןסיוועג ַא
 רעטייוצ ַא טָאה ייברעד .רעניואוונייא ןעמַאזנייא ןַא ןעמונעגוצ טּכַאנ עדעי

 ןעוועג זיא ץלַא זַא ,ןביירשרעטנוא ךיז ןוא תודע ןַא ןייז טזומעג ןכש-לטעב
 זיא ןכש ןייז ןופ טסערַא ןוא עיזיווער יד זַא ; גנונדרָא רעטסעב רעד ןיא
 -- רעניואונייא יד ןופ רענייק זַא ןוא ןצעזעג יד טימ םכסה ןיא ןעוועג
 "עג טקידיײלַאב שיזיפ טשינ ןוא שילַארָאמ טשינ זיא -- ןברק רעד וליפא

 עדעי ןוא שיטַאמעטסיס ןעמוקעגרָאּפ ןענייז יןעגנוקינייר' עקיזָאד יד .ןרָאװ

 עשזדע ןוא םייח
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 ,טריפעגקעווַא םיא ןוא לטעב ןייז ןופ טילּפ ַאזַא ןעמונעגסױרַא ןעמ טָאה טכַאנ
 "וצ זַא ,טכירעג ךיז טָאה רענייא רעדעי זַא ,ןעגנַאגרעד טייוו ױזַא זיא סע
 -סיוא טשינ ןפָאלשעג וליפא ןיוש זיא ןעמ ןוא ייר ןייז זיא טכַאניב סנגרָאמ
 זיא ,1940 רעבמעוָאנ שדוח ןיא ,טכַאנ ַאזַא רענייא ןיא .טייהרענעוטעג
 ."רעטניוו םייח רבח םעד ףיוא ייר יד ןעמוקעג

 הסימת ןופ טכַארבעג גָאט ןדעי םיא ןעמ טָאה ןכָאװ ייווצ ןופ ךשמב;
 ,ןטייוצ ַא טעברַא ןייז ןבעגרעביא ןענעק לָאז רע ידכ ,טסערט ןופ ָארויב ןיא

 טָאה רעטכעוו רעד ןעוו ,ןעמוקעגסיוא רימ זיא ןעגנוריפרעביא עכלעזַא תעב
 ןיא רימ טָאה רעטניוו םייח .םיא טימ סעומש ַא ןּפַאכ וצ ,טקרעמַאב טשינ
 ךרודַא טייג רע סָאװ ,םייוניע עכעלקערש ענייז ןבעגעגרעביא רעטרעוו עצרוק
 -עג ענייז טקיטעטשַאב ןבָאה טכיזעג עטרעטַאמעגסיוא ןוא ןרערט ענייז ןוא
 .רעטרעוו ,ןייּפ טימ לופ ,עטלייצ

 -- :גָאז ַא ןבעגעג רעטניוו 'ח רימ טָאה ףערטנעמַאזוצ ַאזַא תעב לָאמניײא
 ןבעל ןיא ךָאנ ךימ טסעװ יצ טסייוו רעוו .טקידיילרעד ןיוש ןיב ךיא ,רעה

 יד ןופ ןעײרדוצסױרַא ךיז ןעגנילעג טעװ ריד בוא ,קנעדעג רעבָא .ןעז
 עלַא ןבעגוצרעביא טשינ סעגרַאפ ,ןביילב ןבעל טסעװ ןוא םינוילת עקיזָאד

 רעקידלושמוא ןַא ױזַא יו ,ןפערט רָאנ ייז טסעוו וד ואוו ,טײלסדנַאל ןוא םירבח
 -רעטעברַא עטשרמולכמ ךרוד ןעמוקעגמוא זיא רעוט-רעטעברַא רעשידיי
 ...ןעוו רַאפ ןוא סָאװרַאפ קידנסיו טשינ ,רעייטשרָאּפ

 ךיא יו ןוא ןעזעג טשינ רעמ ןיוש עקַאט ךיא בָאה רעטניו 'ח םעד
 רעקיטומ ןוא רעצלָאטש רעקיזָאד רעד זיא ,טסואוורעד רעטעּפש ךיז בָאה
 -.סיוא רע טָאה טרָאד .עגרָאטַאק רָאי 10 ףיוא ןרָאװעג טּפשמרַאפ טסידנוב
 -ער ןרעװש םעד ןטלַאהסיוא טנעקעג טשינ טָאה רע .המשנ ןייז טכיוהעג
 ."הסיפת רעקסניטַאלַאּפ-ימעס רעד ןיא םישז

 -רַא ןשידיי םעד טגנערבעגמוא טָאה םישזער רעשיטעווָאס רעד ןעוו
 -יצַאנ ,טקַאּפ-רעלטיה:-ןילַאטס ןופ ףתוש רעטייווצ רעד טָאה ,רעוט-רעטעב
 -כָאט ַא ןוא ןוז ַא -- רעדניק ייווצ ןוא יורפ ןייז טגנערבעגמוא ,דנַאלשטייד
 ,רעט

 ווא : גנילרעמש .י .(זירַאּפ --- ןינאק) לעּפמאה שיבייל בקעי ןופ עיצַאמרָאפניא ; .ב
 .ןרובלעמ ,1952 רעבָאטקָא ,קנַאדעג רעזד

 .ה .ש י
0 

 ןיבור ביל לאומש

 רעד תעב .ןליוּפ ,ָאיַאר רעװעשרַאװ ,קסוטלוּפ ןיא דנוב ןופ רעוט
 ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע
 -קַא רעייז ןעװעג ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ שארב ןענַאטשעג
 ןופ ןַאמטַאר ןעוועג ךיוא זיא רע .גנוגעווַאב רעד ןופ ןגייווצ עלַא ןיא וויט
 ,טַאר-טָאטש
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 ןברק ַא ןעועג רע זיא ,המחלמ רעשיסור-שיליוּפ רעד תעב ,1920 ןיא
 יבגל טדנעועגנָא טָאה גנוריגער עשילױּפ יד סָאװ ,סעיסערּפער יד ןופ
 ןוא טריטסערַא םיא טָאה'מ .רעוט עריא ןוא גנוגעווַאב רעשידנוב רעד

 ,עקָארק ןיפ תונכש ןיא ,עיבמַאד ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא ןטלַאהעג

 ,םישדח 6

 -רָא-רעטעברַא יד טיובעגפיוא קירוצ רע טָאה ןרעוו טײרפַאב ןכָאנ
 ןופ ןטימ ןיא .גנוגעװַאב עשידנוב עצנַאג יד טבעלעגפיוא ןוא סעיצַאזינַאג
 ףיוא טוט ןלַאפעג גנילצולּפ רע זיא טייקיטעט רעכשלדימרעדמוא רעד טָא

 ַא .לימ ַא ןיא טעברַאעג טָאה ןיבור ביל לאומש .,ץַאלּפ-סטעברַא ןייז

 "עג ךיילג ןיא רע ןוא טנַאה ַא ןסירעגּפָא םיא טָאה סַאּפ-עיסימסנַארט
 ,רָאי 31 ןעוועג טלַא זיא רע ,1922 ץרעמ 3 םעד סע זיא ןעשעג ,ןברָאטש

 ,ב .א

9 

 ?עזנַארב םהרבא

 ןרָאי יד ןיא ,ןלױּפ ,ןָאיַאר רעצעלדעש ,ווָאקול ןיא דנוב ןופ רעוט

 -סוש ןופ רטנעצ ַא ןעוועג ווָאקול זיא המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ברע
 ןופ ןרָאי יד ךָאנ גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןופ גנובעלפיוא יד יירעט

 -עגסיוא טשינ ךיוא טָאה עיצקַאער
 רעצעלדעש ןופ ךעלטעטש יד ןטימ
 ַא ןיילַא ,לעזנַארב םהרבא  .ןָאיַאר
 טָאה ,ןרעטלע עשירחוס ןופ ןוז
 רעד טימ ןדנוברַאפ ךיז שפנו בלב
 -עג ןוא טפַאשרעטעברַא רעשידיי
 -נוב ַא ןלעטשפיוא קירוצ ןפלָאה
 .עיצַאזינַאגרָא עשיד

 עיצַארטסינימדַא עשירַאצ יד ןעוו
 יד ןעמוקעג זיא'ס ןוא קעװַא זיא
 (1915) טכַאמ עשירעטילימ עשטייד

 -נָא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד טָאה
 .טייקיטעט ערעטיירב ַא ןביוהעג

 ןופ ןעוועג זיא לעזנַארב םהרבא

 טגיילעג ןבָאה סָאװ ,יד ןשיװצ ןעװעג זיא רע .רעוט עטסקיטכיוו עריא

 -עד ןיא ןעו .לױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא דנוב ןטיײנַאב םעד רַאפ דוסי םעד

 ץנערעפנָאק-דנַאל עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ ןילבול ןיא זיא 1917 רעבמעצ

 םהרבא זיא ,עיצַאּפוקָא רעשיכיירטסע ןוא רעשטייד רעד רעטנוא דנוב ןופ

 ןטַאגעלעד 28 יד ןופ רענייא ןעוועג לעזנַארב

 קיטעט ןייז וצ טרעשַאב ןעוועג םיא זיא ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא
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 רע ואוו ,גנולמַאזרַאפ ַא ןופ טציהעצ קידנעײגסױרַא .רָאי עכעלטע זיולב
 -ןעגנול ַא ןעמוקַאב טָאה רע .טליקעגוצ ךיז רע טָאה ,רענדער ַא ןעוועג זיא
 ,ןברָאטשעג גניי זיא ןוא גנודניצנָא

 .4 .א

 ןאמדרעפ השמ

 -עג טָאה ןַאמדרעפ השמ .(ןילָאװ) קצױל ןיא 1898 רָאי ןיא ןריובעג
 -ידיײילענָאיצידַארט ַא ןעמוקַאב טָאה רע .החּפשמ-רעטעברַא ןַא ןופ טמַאטש
 ןסקַאװסיױא לָאז השמ זַא ,טלָאװעג טָאה רעטומ עמורפ ןייז ,גנואיצרעד עש

 טָאה טייצ ַא .ןדיי ייב בר ַא אקווד

 רעשזמָאל רעד ןיא טנרעלעג ךיז רע
 קגַאב -חבישי רעד ףיוא .הבישי
 טימ טריסערעטניארַאפ ךיז רע טָאה
 ,רוטלוק רעכעלטלעוו-שידיי רעד

 רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 -יא ןַאמדרעפ טָאה המחלמ-טלעוו

 ןוא הבישי רעד טימ ןסירעגרעב
 -ַָאס דעד טימ ןדנוברַאפ ךיז טָאה

 ,גנוגעוַאב-רעטעברַא רעשיטסילַאיצ
 ןיא וייטקַא ןעוועג רעירפ זיא רע
 רעטעּפש ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי
 "עג זיא רע ןכלעוו טימ ,דנוב ןיא

 ןיא ןרָאי ענייז עלַא ןדנוברַאפ ןעוו
 -נַאװ ענייז ףיא ,המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב קציול
 םוצ .עקיסקעמ ןיא ןרָאי עטצעל יד ןיא ןוא המחלמ רעד ךָאנ ןעגנורעד

 -רוטלוק רפששידנוב רעד טימ ןדנוברַאפ ןעועג השמ רבח זיא ןטסקרַאטש
 ,ןסיוו שידיי ןייז ןעמוקעג ץונוצ טוג רעייז םיא זיא טיבעג םעד ףיוא .טעברַא
 ,ןלַאװק עכעלטלעוו-שידיי יד ןופ ןוא הבישי רעד ןופ טּפעשעג

 עשידיי סָאד ןעוו ,ןליױּפ ןיא תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ דָאירעּפ ןיא
 -קעװַא ןַאמדרעפ רבח טָאה ,ןטיבעג עלַא ףיוא טלדורּפשעג ױזַא טָאה ןבעל
 זיא רע .קציול ןיא טייקיטעט-רוטלוק רעד טעברַא ןוא ימ ךס ַא ןבעגעג
 ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד ןופ רענייא ,עגיל-רוטלוק רעד ןופ רעדנירג רעד ןעוועג
 -עט יד .,רעטלַאװרַאֿפ רעד ןעװעג זיא רע ואוו ,קעטָאילביב רעשידיי רעד
 ןליפ טזָאלעג ךיז ןבָאה סעיצוטיטסניא-רוטלוק עטנָאמרעד יד ןופ טייקיט
 סָאמ רעסיורג ַא ןיא סָאד ןוא ,ללכב ןילָאװ ןיא רָאנ ,קציול ןיא רָאנ טשינ
 השמ .,טגײלעגנײרַא טעברַא רעד ןיא טָאה ןַאמדרעפ סָאװ ,קלח םעד קנַאדַא
 -רַא עלענַאיסעּפָארּפ עשידיי יד טימ ןדנוברַאפ ךיוא ןעוועג זיא ןַאמדרעּפ
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 רעקיטרָא רעד ןופ המשנ יד ןעוועג זיא רע .קציול ןיא ןענייארַאפ-רעטעב

 -ןָאיַאר יד ןיא טקילײטַאב ךיז לָאמעלַא ןוא עיצַאזינַאגרָא-יײטרַאּפ רעשידנוב

 רענילָאװ לַאנרושז ןופ רָאטקַאדער ןעװעג טייצ ַא .דנוב ןופ ןצנערעפנָאק

 .קנַאדעג

 טמַא םעד ןעמונרַאפ ןַאמדרעפ השמ טָאה ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא
 ןופ טמַא םעד רעטעּפש ,קציול ןיא הליהק רעשידיי רעד ןיא רַאטערקעס ןופ

 ןטסידנוב ייווצ ךָאנ טימ ןעמַאזוצ .הליהק רעבלעז רעד ןיא רעטלַאהכוב-טּפיױה
 יד ןופ טייקיטעט יד .טַאר-טָאטש ןיא דנוב םעד טריטנעזערּפער רע טָאה
 ןזיירק עלַא ןיא ןעזנָא ןסיורג ַא ןברָאװרעד ךיז טָאה רענעמטָאר עשידנוב
 טינ ןפמעק וצ ןעמוקעגסיוא זיא דנוב םעד .טפַאשלעזעג רעקיטרָא רעד ןופ

 עכעלרעגריב עשידיי יד טימ ךיוא רָאנ ,עיצקַאער רעשיליוּפ רעד טימ רָאנ

 -טָאטש רעקציול ןיא טייהרעמ ַא ןעוועג טלָאמעד ןענייז עכלעוו ,רענעמטַאר
 -עג ןבָאה רענעמטָאר עשידיי לייט ַא ןעוו ,ןעוועג זיא ,לשמל ,ױזַא ,טַאר
 ןופ ןעמָאנ ןפיוא סַאג ַא ןפורוצנא גַאלשרָאפ ןשידנוב םעד ןגעק טמיטש

 ןַא טזָאלעגסױרַא טלָאמעד טָאה עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד .ץרּפ ,ל ,י

 "רעד טַאהעג טָאה השמ רבח .ןרָאװעג טריקסיפנָאק זיא רעכלעוו ,ףורפיוא

 ,סעצָארּפ ַא רַאפ

 טיקיטעט סנַאמדרעּפ השמ ןופ קלח רעד זיא לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא

 עכעלנייועגרעסיוא ןַא טרעדָאפעג ךיז טָאה'ס .גנוגעװַאב-לוש רעד ןיא
 עכעלטלעוו:-שידיי ערעזנוא ןטלַאהסױא ידכב ,שפנ-תריסמ ןוא עיגרענע

 ,ערענָאיצקַאער עשילױּפ יד ואוו ,ןסערק-חרזמ .ג .ַא יד ףיוא ,ןילָאװ ןיא ןלוש
 טפדורעג קרַאטש סרעדנוזַאב ןבָאה ןצנַאטסניא-סגנוריגער עשיטימיסעטנַא

 ,גנוגעווַאב-לוש עכעלטלעוו עשידיי יד
 סָאד .דנַאלסור ןיא טכַאמעגכרוד ןַאמדרעּפ השמ טָאה ןרָאי-המחלמ יד

 ןוא ןייּפ ןופ ןרָאי ,ןלױּפ ןופ ןדיי ערעדנַא רעטנזיוט ייב יװ ,ןעוועג ןענייז

 רעדורב ןוא ןתנ ןוז ןייז ןבילבעג ןבעל ןענייז החּפשמ ןייז ןופ ,שינרעטַאמ

 .לאוש
 ןיא ןוא ןלױּפ ןקידהמחלמ-ךָאנ ןיא ןטלַאהרַאפ ךיז רע טָאה טייצ עצרוק ַא

 .עקיסקעמ ןייק קעװַא ןדעווש ךרוד רע זיא 1947 רָאי
 עשידנוב ןייז טצעזעגטרָאפ ,ךעלריטַאנ ,השמ טָאה עקיסקעמ ןיא

 ןופ ןטמַא יד ןטלַאהעגנָא ןַאמדרעפ השמ טָאה רָאי 17 ךשמב טייקיטעט
 -עיצקַאדער ,עקיסקעמ ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ רַאטערקעס
 ,1 .א גַאלרַאפ ןופ רעטלַאורַאפ ןוא סיורָאפ לַאנרושז ןשידנוב ןופ רַאטערקעס
 טצעזעגרעביא גַאלרַאפ םעד רַאפ טָאה ןַאמדרעפ רבח ,ןָאסלעדנעמ המלש

 ,ווָאנבוד .ש ןופ ןפַאשש ןוא ןבעל סָאד ךילרע-ווָאנבוד עיפָאס ןופ --- רעכיב יד
 ןוא ןטלַא ןגעוו ווירב סווָאנבוד .ש --- לױאש רעדורב ןייז טימ ןעמַאזוצ ןוא
 -רעביירש ןשידיי ןופ רַאטערקעס ןעוועג ןַאמדרעפ זיא טייצ ַא .םוטנדיי םעיינ
 .עקיסקעמ ןיא ןייארַאפ

 טָאטש רענעטינשרַאפ רעד ןגעוו ךוב-רוכזי םעד ,קצול רפס םעד ןיא

 -סדנַאל ענעבילבעג ןבעל יד ךרוד ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא סָאװ ,ןילָאװ ןיא
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 גנולדנַאהּפָא רערעסערג ַא טימ טקילײטַאב ךיז ןַאמדרעפ השמ סטָאה ,טייל

 .קציול ןיא דתב ןגעוו

 -ייא רעד ןיא קעװַא ןַאמדרעפ השמ רבח ןיא 1964 טסוגיױא ןט2 םעד
 ,טייקיב

 ןוַאטַאכיש עייש

6 

 בירנייו קחצי םהרבא

 ,ןלױּפ-שיסור ,.בוג רענילבול ,ןישערבעש ןיא 1895 רָאי ןיא ןריובעג

 רע טָאה ןרָאי עגנוי יד ןיא .ןשטנעמ עמירָא ןעוועג ןענייז ןרעטלע יד

 -טלעוו וצ ןגיוצעג םיא טָאה'ס .שרדמ-תיב ןיא רעטעּפש ; רדח ןיא טנרעלעג
 "עד סָאד .ןסיוו ןוא םידומיל עכעל 2

 ךרוד ןיילַא ךיז רע טרעבָאר
 טרעוו רָאי 15 וצ .גנודליב-טסבלעז
 ,ףרָאד ַא ןיא רערעל-טַאווירּפ ַא רע

 רַאֿפ ןעוועג קיטייצכיילג זיא סָאװ
 ,םוידוטש-טסבלעז ןופ טייצ ַא םיא

 ןייק קעװַא רע טרָאפ רָאי 18 וצ

 סלַא טעברַא רע ואװ ,עשרַאװ
 טרָאד  ,רעטלעטשעגנָא - סלדנַאה

 -יל יד ןיא ןגיוצעגנײרַא רע טרעוו
 רעטעּפש ,ךעלזירק עשירַארעט
 .דנוב ןיא ןיירַא רע טערט

 טמוק םורַא רָאי עכעלטע ןיא
 ,ןישערבעש לטעטש ןיא קירוצ רע

 ,לוש רעשיטָאטש רעקיטרָאד רעד ןיא רערעל ַא טרעוו ןוא הנותח טָאה רע ואוו
 ,גנוגעווַאב רעשידנוב רעקיטרָאד רעד ןיא וויטקַא ןרָאװעג זיא בירנייוו רבח

 ןוא טעטש רעביא םורַא טרָאפ רע .ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא ןעוועג זיא סָאד
 עשידיי יד ןשיוװצ רעלוּפָאּפ רעייז טרעוו ןוא ןליצ-עדנַאגַאּפָארּפ טימ ךעלטעטש

 ,רעטעברַא
 -ַאמ ןופ קיגװַאל רעשידנוב סלַא טלייװעגסיוא בירנייוו טרעוו 1920 ןיא

 ךיירגלָאפרעד ןעגנַאגעגנָא רע זיא טעברַא רעד טימ .ןישערבעש ןיא טַארטסיג
 ,1934 רָאי ןזיב

 עד ָאיר ןיא טצעזַאב ךיז טָאה ןוא ליזַארב ןייק רע טרירגימע 1926 ןיא
 טימ ןעמענרַאפ ךיז ןעגנואווצעג ןעוועג רע זיא טייצ עטשרע יד .ָארײנַאשז
 טָאטש רעד ןיא רערעל סלַא ןדַאלעגניא רע טרעוו רעטעּפש .,יײרעלדעּפ
 זיא רעטעּפש רָאי עכעלטע ןיא ,לוש רעשידיי רעקיטרִא רעד ןיא ושזאקארא
 .ורעטקינ ןופ לוש רעשידיי רעד ןיא טעברַא רע ןוא ,ָאיר ןיא רעדיוו רע
 ,סילאּפאלינ לטעטש ןופ לוש רעד ןיא רערעל סלַא טעברַאעג ךיוא טָאה רע
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 זיא רע ןיהואוו ,סָאטנַאס טָאטש רעד ןיא ןָא רע טמוק 1948 רָאי ןיא

 ןופ .נ .א לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןיא רערעל טלַא ןרָאװעג טרישזַאגנַא
 ןייז ןופ ףוס ןזיב תוקספה עסיוועג טימ טעברַאעג רע טָאה טרָאד .ץרּפ .ל .י
 ,ןבעל

 טנעקעג טָאה ָאיר ןוא ָאלוַאּפ ןַאס ,סָאטנַאס ןיא גנוגעװַאב עשידנוב יד
 ,טסידנוב ןטפַאהרעטסומ ,ןעיירטעג א יוװ בירנייוו רבח םעד

 עשידנוב עכעלטנפע ףיוא טעטש יד ןיא ןטערטעגפיוא רע זיא לָאמ ליפ

 דנוב ןופ ןלַאעדיא יד רַאפ גנורעטסײגַאב טימ טדערעג ןוא ןעגנומענרעטנוא
 ,םזילַאיצָאס ןוא

 ןוא עזָארּפ ןבירשעג ליפ רע טָאה ןבעל קיניזטסואווַאב ןייז ןופ ךשמ ןיא

 ,סעמעט עלַאנָאיצַאנ ןוא עלַאיצַאכ ףיוא ךיוא יו ,עיזעָאּפ

 ןעמוקעג .1965 רַאונַאי ןט26 םעד בירנייוו קחצי םהרבא זיא ןברָאטשעג
 ,ָאלוַאּפ ןַאס ןיא רע זיא הרובק וצ

 טרַאגנעזייא םהרבא

 רענייוו עלע

 ,עינרעבוג רענדָארג ,יקנירק ןיא 1906 רעבמעצעד ןט22 םעד ןריובעג
 -רַא ,סערייא סָאנעוב ןיא 1962 ילוי ןט8 םעד ןברָאטשעג -- .ןלױּפ-שיסור
 .עניטנעג

 רעטנעגילעטניא ןַא ןופ טמַאטשעג

 עסיוועג ַא זיא רעטָאפ ןייז .החּפשמ

 -- טנעדיזערּפ-טָאטש ןעוועג טייצ

 -כישעג רעד ןיא לַאפ רענעטלצז ַא

 ,ןלױּפ ןופ עט

 ןיײרַא רע טערט רעכעלטנגוי סלַא

 -יוַאגרָא -טנגוי רעשידנוב רעד ןיא

 טמענרַאפ רע ואוו ,טפנוקוצ עיצַאז

 .טרָא ןעעזעגנָא ןַא לענש
 סיוא סרעדנוזַאב ךיז טנכייצ רע

 -רַאפ ףיוא ,רענדער רעדנצנעלג סלַא

 ןעגנולמַאזרַאפ עשיטילָאּפ ענעדיש

 רע .רענדער-טּפיוה יד ןופ רע זיא

 ןיא טקישעג לָאמ ליפ ךיוא טרעוו 2 :

 קרַאטש ןוא רעלוּפָאּפ טרעוו ןוא טנגעג רעקנירק רעד ןופ ךעלטעטש יד

 ,טבילַאב

 ןָא טנעמָאמ ןטשרע ןופ .עניטנעגרַא ןייק רענייו עלע טמוק 1920 ןיא
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 ,נ .א ןלוש עכעלטלעוו שידיי רַאפ טפַאשלעזעג רעד ןיא וויטקַא רע טרעוו

 רעטנָאמרעד רעד ןופ גנולײטּפָא ןַא ןפַאשעג טרעוו סע ןעוו .ץרּפ ,ל .י ןופ

 רענייא רענייו טרָאד ךיוא זיא ,טנגעג-טָאטש רעטייווצ ַא ןיא טפַאשלעזעג

 -לעזעג רעד ןופ רעיוב יד ןופ רענייא ךיוא זיא רע .,עטסוװיטקַא יד ןופ

 "יז רוטרַא ןופ ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ ,"ףליה ןוא רוטלוקק טפַאש

 םעד ןעמונרַאפ רע טָאה ,טײהרעקנַארק ןיוש וליפַא ,ןרָאי עייר ַא .םיובלעג

 ,סעיצקַא ענעדישרַאפ ןיא טקילײטַאב ךיז וויטקַא ןוא רַאטערקעס ןופ טמַא

 -ספליה ערעדנַא ןוא ןליוּפ ןיא גנוגעװַאב רעשידרערעטנוא רעד רַאפ ףליה יו

 ןטנוװָא-רעיורט עסיורג יד ןריזינַאגרָא ןפלָאהעג ךיוא טָאה רע .,ןטייקיטעט

 רעװעשרַאװ ןיא דנַאטשפיוא ןשידלעה םעד טעמדיוװעג לירּפַא ןט19 םעד

 ןעו .טלַא ןוא גנוי ,ןדיי רעטנזיוט ןעמיקעג ןענייז סע רעכלעוו וצ ,ָאטעג

 רעטלַא ןוא ךילרע רעריטרַאמ ערעזנוא ןופ ןעמענ יד טקיביײארַאפ ןבָאה רימ

 לָאמַארעדיװ רענייוו זיא ,ןעמענ ערעייז ףיוא םייה-ורּפָא ןַא ןפַאש ךרוד

 ,עטסװיטקַא יד ןֹופ ןעוועג

 -רַא עשידיי עטסטנעגילעטניא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רענייוו עלע

 טָאה עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןיא .סערייא-סָאנעוב ןיא ןשטנעמ-סטעב

 -רַאפ ,שיגָאל ןעוועג זיא סָאװ ,טרָאװ ןייז וצ טרעהעגוצ קידנעטש ךיז ןעמ

 טימ .ךיז טימ ץנַאג שיאעדיא ןעװעג זיא רע .טכַארטעגכרוד ןוא טפיט

 ןייז טקידיײטרַאפ רע טָאה ,גנוגייצרעביא ןייז ןופ טפַארק רעצנַאג רעד

 -נימ רעד ןיא ןייז וצ ןעמוקעגסיוא םיא זיא סע ןעוו ,ןליפַא טקנוטדנַאטש

 -וצ ,טייקילײה ַא ןעװעג םיא רַאפ ןיא ּפיצנירּפ ַא ןטיהּפָא ,טייהרעד

 ןייז .רעדיוװרעד ןעוװעג םיא זיא -- םָארטש ןטימ ןייג סָאד ,ײרעלסַאּפ

 ןעלביא ענעדישרַאפ ןגעק ןעוועג זיא עדער --- טיײהדעקנַארק ןיוש -- עטצעל

 ןעוועג זיא םיא .עניטנעגרַא ןופ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי םעד ןיא

 גָאטיײװ ןפיט טימ .טלַאװעג טימ ןסולשַאב ןעגניווצפיורַא סָאד רעדיוורעד

 -עגסױרַא רדסכ טרעוו שידיי יו ,םעד ןגעוװ ןדער רע טגעלפ סורדרַאפ ןוא

 יד טקרַאטשרַאפ בושי םעד ןריזיאערבעה סָאד יו ;ןלוש יד ןופ ןסיוטש

 ןּפַאנק ַא ןעמוקַאב ןעגנולדנַאה עכעלדעש עקיזָאד יד יװ ןוא עיצַאלימיסַא

 ,קיטנעק ןעוועג זיא'ס .רָאטקעס ןכעלטלעוו-שידיי םעד דצמ דנַאטשרעדיױװ

 םיא טָאה ,גנוגעװַאב רעזנוא ןופ טרפב ,קלָאפ רעזנוא ןופ עידעגַארט יד זַא

 ןופ םישרוי עקידריװ ןעז טלָאװעג טָאה רע .טלסיירטעצ ףיט ךעלרעניא

 ןענייז טַאט ןוא טרָאװ .ןסקַאװעגסױרַא זיא רע ןכלעוו ןופ ,דנוב ןשילױּפ םעד

 -נירפ ןגעוו טדערעג זיולב טשינ טָאה רע .ןדנובעג ןעוועג םיא ייב קידנעטש

 טליפעג טָאה ןעמ סָאװ ךיז טמענ ןענַאד ןופ ,ייז טימ טבעלעג ךיוא רָאנ ,ןּפיצ

 ,גנוטכַא עפיט ַאזַא םיא וצ

 .רעדניק ןוא ענייש עט'ח יורפ ןייז טמותירַאפ סָאה רע

 יקצינטישז .ש
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 ווָאטַאכיש עטיא

 ןופ ףוס ןזיב טָאה טָאטש יד) .ןילָאװ ,ענווָאר ןיא 1896 ינוי ןריובעג
 -ייב ןשיווצ דָאירעּפ ןיא ,דנַאלסור וצ טרעהעג המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד
 ,ןירָאגבײל האל-לחר ןוא ןמחנ ןופ רעטכָאט ,(ןליוּפ וצ -- תומחלמ-טלעוו עד

 -ןיק 9 ןופ ענייא ןעוועג זיא עטיא
 2 ןוא ןיז 6 ,החּפשמ רעד ןיא רעד
 -בייל ןמחנ רעטָאפ רעד .רעטכעט

 ייב קינַאכעמ ַא ןעוועג זיא ןירָאג
 ןבָאה םעד טימ .ןלימ-טניוו ןעיוב

 עריא ןופ 4 טקיטפעשַאב ךיוא ךיז
 ירפ זיא ןמחנ רעטָאפ רעד .רעדירב
 -עג ןַאד ךָאנ זיא עטיא ,ןברָאטשעג

 ןענייז רעטסעווש 2 יד ,דניק ַא ןעוו
 ןפלעהוצסורַא ידכב ןטעברַא קעװַא

 ךיז קעװַא זיא עטיא .רעטומ רעד
 ַא ןיא טעברַאעג ןיוש יז טָאה רָאי 4 ! ןופ רעטלע ןיא ,יירעדיינש ןענרעל
 ץנעגילעטניא רענעריובעגנייא ריא קנַאדַא .רעדיילק-ןעיורפ ןופ טַאטשקרעװ
 טייצ רעבלעז רעד ןיא ,טעברא יד טשרעהַאב לענש עטיא טָאה טייקיאעפ ןוא

 יז ,שיסור ןוא שידיי ןיא גנודליב-טסבלעז ריא טריאוניטנָאק יז טָאה

 ַא טליפעג ךיױא טָאה יז .ןכַארּפש עדייב ןיא טנעיילעג ךס ַא רעייז טָאה
 טניירפ עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ ,טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג וצ גנַארד ןקרַאטש

 -לעזעג ַא ,ןדיי עמירָא רַאפ זיירק-ספליה ַא ןדנירג ןיא עטיא ךיז טקילײטַאב

 ,?םיינע יכמות, טפַאש

 עלַאקידַאר ןבעל ריא ןיא ןיירַא טגנערב 1917 רָאי ןופ עיצולָאװער יד

 ,דנוב ןיא ןײרַא טערט ,ןײארַאפ-לדָאנ ןיא וויטקַא טרעוו עטיא ,ןעגנורעדנע
 ַא טמענ יז ,בולק םייב רָאכ ןיא ,בולק רעסָארג ןשידנוב ןיא וויטקַא זיא
 .סעיצקַא-לַאװ ענעדישרַאפ ייב לײטנָא ןוויטקַא רָאג

 עטפָא יד ,גירק-רעגריב רעד .עניַארקוא ןיא ןטייצ ערעווש ןָא ןעמוק'ס
 -ָארּפ יד ,דנתב רעד .ןליפ קרַאטש ךיז ןוָאל טכַאמ רעד ןופ ןעגנורעדנע
 ץרעוװש ךרוד ןכַאמ ,ללכב גנוגעװַאב-רעטעברַא יד ,ןענייארַאפ עלענָאיסעפ
 ,דנוב ןטימ טייצ עצנַאג יד זיא עטיא .ןטנעמָאמ

 1920 רָאי ןיא .וָאטַאכיש עייש טימ הנותח עטיא טָאה 1919 רָאי ןיא
 דניק לציּפ ַא ןוא ןַאמ ןטימ עטיא .ןלױּפ ךרוד ןעמונרַאפ ענווָאר טרעוו
 רעשידיי רעד ןופ רעריפ עלַא טעמכ טימ ןעמַאזצ טָאטש יד ןזָאלרַאפ
 ןרעדנַאװ םישדח ייוד ךָאנ .דנַאלסור ןייק ךיז טזָאל'מ .גנוגעװַאב-רעטעברַא
 ַא ןיא רעכלעוו ,וָאטַאכיש רבח ןטימ ןעמַאזוצ ןגוצ עשירעטילימ יד ןיא
 סָאד טָאה ,עיזיויד רעשירעטילימ ַא ןיא לָארטנָאק-הכולמ ןופ רעייטשרָאפ

 יד טמוק געװ ןלַאגעלמוא ןַא ףיֹוא .ןלױּפ ןייק ןייג ןסָאלשַאב קלָאפ-רָאּפ

 .ענווָאר ןייק קירוצ עילימַאּפ
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 יז זיא טייצ ערעגנעל ַא .טַאטשקרעװ-רעדיילק ַא ןייא טנדרָא עטיא
 ןטלַאהַאב טייצ ַא ךיז זומ ווָאטַאכיש רבח רעד ,ןירעבעגטיורב עצנַאג יד
 ףיוא לעיצעּפס ,טעוועשובעג ןַאד טָאה ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןופ רָארעט רעד
 זיא ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא .ץענערג רעשיסור רעד וצ טנָאנ ןטיבעג יד

 ,ןירָאטקורטסניא ןַא יו טרָא ןופ לוש רעד ןיא טקיטפעשַאב עטיא
 סָאד ןיא ךיז טלעטש סע ןוא הכולמ ַא יו ךיז טריזיליבַאטס ןליױּפ

 ןעזנָא טמוקַאב ענוװָאר ןיא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ,ןבעל עכעלטפַאשלעזעג
 -ַאֹּפ רעד ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא קיטעט ןענייז ןטסידנוב .גנונעקרענָא ןוא
 ַא .גנוגעװַאב רעכעלטפַאשלעזעג-ןײמעגלַא ןוא רעלענָאיסעּפָארּפ ,רעשיטיל

 רטנעצ רעד סװָאטַאכיש יד ןופ זיוה סָאד טרעװו עטיא עטרבח רעד קנַאד

 -נעצ ןופ רעײטשרָאפ עלַא רַאפ עיצנַאטס יד ,טייקיטעט רעשידנוב רעד ןופ
 -עפָארּפ רעד ןופ ןצנאטסניא עלַארטנעצ יד ןופ ןוא דנוב ןופ טעטימָאק-לַארט

 .ענווָאר טּפָא ןכוזַאב םיחולש סנעמפוו ,גנוגעוװַאב רעלענָאיס

 רעד ןטילעג טָאה סע עכלעוו ןופ ,טכַאמ רעשיליוּפ רעד דצמ תופידר יד

 -געצנָאק ןשיליוּפ םעד ןיא טקישרַאפ ןרָאװעג זיא רע -- !וָאטַאכיש עייש רבח
 ןגײל -- עמרוט ןיא ןסעזעג רעטעּפש ןוא ַאזערעב-זוטרַאק רעגַאל-עיצַארט

 עילימַאפ יד ןטלַאהסיױא ןופ ןגרָאז יד ,עילימַאפ רעצנַאג רעד ףיוא רעווש ךיז

 ףיוא ךעלסילשסיוא טייצ ערעננעל ַא ןלַאפ רעדניק יד ןופ גנואיצרעד יד ןוא

 ןענַאגרָא:טכַאמ עשילױּפ יד יו םעד ךָאנ .עטיא עטרבח ןופ סעציילּפ יד
 ןזָאלרַאפ ןכָאוװ ייווצ ןופ ףיולרַאפ ןיא וָאטַאכיש רבח םעד ןענעדרָארַאפ

 .עשרַאװ ןיא םייה ַא ןעיוב יינספיוא ןָא עטיא עטרבח טבייה ,ענווָאר
 רעשטייד רעד ןופ ןליורג עלַא ךרוד ןכַאמ רעטכָאט רעד טימ עטיא עטרבח

 ךיז טקיניײארַאפ החּפשמ יד ,1929 רעבמעטּפעס ןיא עשרַאװ ףיוא עיזַאװניא

 עטרבח .עיצַאּפוקֶא רעשיטעווָאס רעד רעטנוא ןיוש ,ענווָאר ןיא רעדיוו

 יד רַאפ רעדיילק ןופ טַאטשקרעװ ַא טימ ןריפנָא טרישזַאגנַא טרעוו עטיא
 ןלענָאיסעּפָארּפ ןיא יז ןעמעננָא םייב .רעריפ-רעטילימ ערעכעה יד ןופ ןעיורפ
 ןייז ןלייצרעד רעדעי ףרַאד קיטקַארּפ רעשיטעווָאס רעד טיול ןעוו ,ןייארַאפ
 טשינ טָאה יצ טגערפעג ןרעװ עקידנזעוונָא יד ןוא עיפַארגָאיב ענעגייא
 ,לדיימ גנוי ַא טָאה ,טַאדידנַאק-דילגטימ םעד וצ ןשינערָאװַאב ןייק רענייק
 ,וָאטַאכיש עטיא .שינערָאװַאב ַא ָאי טָאה יז זַא ,ןדלָאמעג עקרעדיינש ַא

 ןעמעננָא סָאד .עקטסישַאפ ַא ,עקטסידנוב עטנַאקַאב ַא זיא ,טגָאזעג יז טָאה

 יד ןופ טפַאשרעריפנָא רעד קנַאד א ,ןרָאװעג טגײלעגּפָא זיא ןייארַאפ ןיא
 ריא וצ גנואיצַאב עטסעב יד טַאהעג ןבָאה ייז ,ןטַאטשקרעװ עשירעטילימ
 יירד ןיא .ןרָאװעג ןבירַאפ ןינע רעד זיא ,סעיצַאקיפילַאװק עטוג עריא בילוצ
 ,ןייארַאפ ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנירַא עטיא זיא רעטעּפש םישדח

 ,המחלמ רעשיטעװָאס-שטיד רעד ןופ ךורבסיוא ןתעב ,1941 ראי ןיא
 ,רערעווש ַא זיא געוו רעד .דנַאלסור ןייק ,חרזמ ףיוא עילימָאּפ יד טרעדנַאװ
 -לטימ ןייק זַאקװַאק ןופצ ,עניַארקוא ךרוד טריפ געוו רעד .רעכעלנייּפ ַא
 ,ןַאטסיקעבזוא ,עיזַא

 זיא ןעגנורעדנַאװ-המחלמ יד תעב ןרָאי ערעווש טסרעסיוא עלַא יד ןיא
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 ןוא ןַאמ ןופ ןטמַא עכיוה יד .טקיטומעג ןעמעלַא טָאה סָאװ ,יד ןעוועג עטיא

 ןטלַאהסיוא םוצ גונעג ןבעגעג טינ ןעגנוגנידַאב עשיטעווָאס יד ייב ןבָאה ןוז
 עטריציפילַאװק ַא יו ןרָאװעג טנַאקַאב לענש רעייז םוטעמוא זיא עטיא .ךיז

 עכיוה יד ןופ ןעיורפ יד טַאוװירּפ טדײלקַאב יז טָאה םוטעמוא ,ןירעדיינש
 .עטמַאַאב עשיטעווָאס

 "יש יד ןופ זיוה סָאד טרעוװ .עשרַאװ ןיא ,ןליױּפ ןקידהמחלמ-ךָאנ ןיא

 ןוא דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ ןרָאװעג טגרָאזַאב זיא סָאװ ,סוװָאטַאכ

 ַא ,ק .צ ןופ טַאירַאטערקעס רעד ןענופעג טייצ ַא ךיז טָאה סע ןכלעוו ןיא
 סיוא טמוק אלימב עטיא עטרבח רעד .טײקיטעט:ײטרַאּפ רעד ןופ רטנעצ

 רעד רַאפ ןוא .ק .צ ןופ ןשינעפרעדַאב יד רַאפ ןטעברַא ךס ַא ןריפוצסיוא
 ,עיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ רעװעשרַאװ

 עשילוּפ יד ןבָאה ,ןטסינומָאק עשידיי יד ןופ ןעגנואימַאב יד בילוצ

 ןרָאפסױרַא םוצ רעסעּפ וָאטַאכיש עילימַאפ רעד טגָאזעגּפָא ןענַאגרָא-טכַאמ

 -מוא ןליוּפ ןַאמ ריא טימ עטיא טזָאלרַאפ 1948 רעבמעווָאנ ןיא ,ןליױּפ ןופ

 רעטכָאט יד ואוו ,ןדעווש ןייק ךיז ייז ןגָאלשרעד לפיש-ןליוק ַא ןיא ,לַאגעל

 ךָאנ ןענייז עילימַאפ ןייז טימ ןוז רעד .ןעוועג ןיוש ןענייז עילימַאפ ריא טימ

 יינספיוא עילימַאפ עצנַאג יד זיא 1950 רָאי ןיא טשרע ,ןליױּפ ןיא ןבילבעג

 ,עדַאנַאק ןייק טרעדנַאוװ'מ ,ןדיישעצ רעדיוו ךיז זומ ןעמ .ןדעוװש ןיא ןעמַאזוצ
 עילימַאפ יד .טַאטש עטקינײארַאפ יד ןיא ןעמ טרעדנַאװ 1957 רָאי ןיא

 רָאי 20 ךָאנ .עינרָאפילַאק .סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןעמַאזצ קיטליגדנע זיא

 ,ןעגנורעדנַאװ

 טרעװ ,טעברַא רעד ןופ םייהַא קידנעייג ,1959 רעבמעווָאנ ןט5 םעד
 םוצ קידנעמוק טינ ,ןברָאטשעג זיא יז .ָאטיױא ןַא ךרוד ןרָאפעגרעביא עטיא
 ,ןייזטסואווַאב

 ןוא ןטוג ריא קנַאדַא .דנוב םעד ןבעגעגרעביא ףוס ןזיב ןעוועג זיא עטיא
 ,עקימורַא עלַא וצ גנואיצַאב רעכעלשטנעמ ריא קנַאדַא ,רעטקַארַאכ םענייפ

 ,טבעלעג טָאה יז ואוו ,םוטעמוא םש ןטוג ַא טַאהעג ווָאטַאכיש עטיא טָאה

 רענוװַאר א
0 

 ןירָאג (עמַאיז) ןמלז

 ןיא טבעלעג ןוא טעברַאעג ןרָאי עלַא .,ןילָאװ ,גָארטסָא ןופ טמַאטשעג

 טרָא ןופ רָאטקורטסניא-טּפיוה רעד יו טקיטפעשַאב ןעוועג זיא רע .ענוװָאר
 ןליױּפ ןיא ןלוש-טרָא יד טריאורטסניא טרָא ןופ תוחילש ןיא ,ןלױּפ ןיא

 -נוציז יד ףיוא ןליוּפ ןופ עיצַאגעלעד-טרָא רעד ןיא לָאמ ליפ טקילײטַאב ךיז
 .טרָא ןופ טעטימָאק-טלעוו ןופ ןעג

 רעשיטַארקָאמעדילַאיצָאס רעשיסור רעד וצ טרעהעג ןירָאג טָאה רעירפ
 -טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןופ ןײטשטנַא ןתעב .ײטרַאּפ
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 דילגטימ ַא קידנעטש ןעוועג .דנוב ןיא ןָא ןירָאג רבח ךיז טסילש המחלמ

 ןופ ןייארַאפ ןיא קיטעט ןעוועג ךיוא זיא ,טעטימָאק-יײטרַאּפ רענװָאר ןופ

 ,.עטלעטשעגנָא-סלדנַאה

 רבח טרעװ ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ טפלעה רעטייוצ רעד ןיא

 דנוב ןופ עטסיל רעד ףיוא טַאר-טָאטש ןופ ןַאמטַאר סלַא טלייוועגסיוא ןירָאג

 סלַא טלייװעגסיוא ןרָאװעג רע זיא רעטעּפש .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ןוא

 יד סימ טריפעגנָא ןירָאג רבח טָאה טַארטסיגַאמ ןיא .טַארטסיגַאמ ןיא קיגװַאל

 ןפיוא .ףליה רעלַאיצָאס ןוא ןעגנומענרעטנוא עשיטָאטש רַאפ ןעגנולײטּפָא

 ןוא עיגרענע ךס ַא ןזיװעגסױרַא ןירָאג רבח טָאה טַארטסיגַאמ ןופ ןדָאב

 ,ויטַאיציניא

 "עג ךיז טָאה ןלױּפ ןיא עיצקַאער יד ןעוו ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא

 יץענערג רעשיטעווָאס רעד וצ טנָאנ ןטיבעג יד ףיוא סרעדנוװזַאב ,טקרַאטש

 רעייז ןטלַאהנֶא ןזײרק-רעטעברַא יד רַאפ ךעלגעמ ןעוועג טינ ןיוש זיא

 זיולב טַארטסיגַאמ ןיא ןבילבעג זיא ןירָאג ,טַארטסיגַאמ ןיא ץנַאטנעזערּפער

 .רעטמַאַאב ַא יו

 רעשיטעווָאס רעד ךרוד ןרָאװעג טריּפוקָא ענוװָאר זיא 1939 רָאי ןיא

 ןטסינומָאק עשידיי יד ,1940 רָאי בײהנָא ןברָאטשעג זיא ןירָאג ןמלז ,ײמרַא

 ןַא ןעמוקרָאפ לָאז'ס זַא טזָאלעג טינ ןבָאה ייז ,המקנ םיא ןיא ןעמונעג ןבָאה

 ,היוול עכעלטנפע
 ןַאטַאכיש עײש
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 ןײטשנרָאג קחצי

 ןיא החּפשמ רענעעזעגנָא ןוא רעשיטַאבעלַאב-שירחוס ַא ןופ טמַאטשעג

 "נרָאג ,בר רענװָאר ַא ןופ רעטכָאט ַא ןעוועג זיא יורפ יד .,ןילָאװ ,ענווָאר

 עטריטרָאּפמיא ןופ עמריפ-סלדנַאה ַא ןופ רעריפ רעד ןעוועג זיא ןייטש

 .רעטסעווש ןייז וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,תורוחס

 רענעבעגעגרעביא ןוא טסילַאיצָאס רעטגייצרעביא ןַא ןעוועג זיא רע

 -ָאס ענייז טימ םכסה ןיא ןעוועג לָאמ עלַא ןענייז םישעמ ענייז ,טסידנוב

 ןשטנעמ ןעװעג ךיא ןענייז רעדניק ןוא יורפ יד ,ןּפיצנירּפ עשיטסילַאיצ

 ,טסייג ןבלעז ןופ

 ײטרַאּפ עכעלגעט-גָאט יד ןיא ןָאטעגנײרַא ןעוועג טינ זיא ןײטשנרָאג רבח

 -רַאפ ןעוועג בורייּפ-לע ענװָאר ןיא ןענייז עכלעוו ,ןטעטױװיטקַא עשיטילָאּפ

 ,הליהק ,טַאר-טָאטש ןיא רעיײטשרָאפ עשידנוב יד ןופ טעברַא רעד טימ ןדנוב

 ןוא טבעלעג רע טָאה םעד ץָארט ,ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ יד ןיא ןוא

 רעד ןגעװ טגרָאזעג ןוא שידנוב ןעװעג זיא סָאװ ,ץלַא טימ טמעטָאעג

 עשידנוב עלַא ןיא .דנוב ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,ץלַא ןגעוו --- ײטרַאּפ

 -טלעוו-שידיי יד .קלח ןרעדנוזַאב ןייז ןגָארטעגנײרַא ןײטשנרָאג טָאה סעיצקַא

 "יא עריא ןופ םענייא םיא ןיא טַאהעג טָאה ןלױּפ ןיא גנוגעװַאב-לוש עכעל
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 -לוש יד ןיא ויטקַא זעוועג דימת זיא רע .רעוט ןוא טניירפ עטסנבעגעגרעב

 טָאה רע ,טריטסיזקע ןבָאה עכלעזַא ןעוו ,ענווָאר ןיא ָאשיצ ןופ ןטלַאטשנַא

 -נעטש םעד רעטנוא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןלוש יד ןטלַאהסיוא ןגעוו טגרָאזעג

 .ןענַאגרָא-טכַאמ ערענָאיצקַאער עשילױּפ יד ןופ ףירגנָא ןקיד

 רעשיליוּפ רעד ךרוד ןענייז ןלוש-ָאשיצ יד ןעוו ,ןרָאי עקידרעטייוו יד ןיא
 -רעד עלַא טרָאד ןענייז ,ענוװָאר ןיא ןרָאװעג טרידיווקיל קיטליגדנע טכַאמ

 סָאמ רעסיורג ַא ןיא ,ןלױּפ ןיא גנוגעװַאב-לוש רעזנוא רַאפ סעיצקַא עכיירגלָאפ

 רעד ןופ טייצ רעד ןיא .ןייטשנרָאג רבח םעד לכיםדוק ןעקנַאדרַאפ וצ ןעוועג
 םוש ןייק טריטסיזקע טשינ םיא רַאפ ןבָאה ַאשיצ רעד רַאפ עיצקַא רעכעלרעי
 ןופ בַאטש רעד ןעוועג זיא ןײטשנרָאג רבח ןופ זיוה סָאד .םינינע עטַאװירּפ
 ,ןרָאי ןעגנַאגעגנָא סָאד זיא ױזַא ןוא .טעטימָאק-עיצקַא

 -רַאפ ןעזועג זיא ןײטשנרָאג קחצי עכלעוו טימ ןזיירק עשירחוס יד ןיא
 רעשידנוב רעד ןיא ליײיטנָא ןייז ךעלדנעטשראפ ןעװעג טשינ זיא .,ןדנוב

 -נרָאג קחצי ןופ טייקכעלנעזרעּפ ענייר-לָאטשירק יד .גנוגעווַאב-לוש ןוא
 ַא םיא וצ ןפַאשעג רעבָא טָאה ,טי"קכעלטנרָא עכעלנייוועגרעסיוא ןייז ,ןייטש
 ,ןזיירק עשירחוס יד ןיא ךיוא טקעּפסער ןלופ

 -ָאס רעד ךרוד ןרָאװעג טריּפוקָא ענווָאר זיא 1929 רעבמעטּפעס ןיא
 ןענייז סָאװ ,ןדיי עשיליוּפ רעטנזיוט רעקילטנעצ יד ןשיװצ .יײמרַא רעשיטעוו

 ךיוא ןענייז ,ענווָאר ןיא ןטלַאהרַאפ ךיז ןוא גנוטכיר-חרזמ רעד ןיא ןפָאלעג

 ,טָאטש ןיא ןעגנומענרעטנוא-סלדנַאה ערעדנַא עלַא יו ,ןטסידנוב ליפ ןעוועג
 ןסָאלשעג ןרָאװעג רעטסעוװש סנייטשנרָאג ןופ גנומענרעטנוא יד ךיוא זיא
 טָאה ןפוא ןכעלנייוועגרעסיוא ןַא ףיוא ,עיצַאקסיפנָאק רעד ףיוא טרַאװעג ןוא
 ןופ טלעג סָאד ןוא תורוחס יד ןופ לייט ַא ןעמוקַאבסױרַא ןבעגעגנייא ךיז

 ,םיטילּפ-ןטסידנוב יד ןפלעהסיורַא ףיוא ןעגנַאגעג זיא םעד
 יד ןרָאװעג טקעלּפטנַא רעמ ךָאנ זיא טייצ רערעװש רעד טָא ןיא

 ןופ זױה ןיא .ןײטשנרָאג קחצי רבח ןופ המשנ עכעלשטנעמ ןוא עשרבח
 שממ ןרָאװעג טגרָאזַאכ טסידנוב רעדנרעדנַאװ רעדעי זיא סנײטשנרָאג יד

 ,עגווָאר ןיא ךיז ןטלַאהרַאפ ןופ טייצ ןיא קיטיונ ןעוועג זיא'ס סָאװ ,ץלַא טימ

 םישובלמ ,שעוו ,רעגעלעג ,ןסע :געוװ-רעדנַאװ ןקידרעטייוו ןפיוא ךיוא ןוא

 ןרָאװעג ןוטעג זיא ץלַא ןוא .,תואצוה עקידרעטייו ףיוא טלעג ךיוא ןוא
 טקנוּפ-ףערט רעד ןעוועג זיא זיוה סָאד .ךעלטניירפ ,ךעלריטַאנ ,טושּפ ױזַא
 ,ענוװָאר ןיא ןטלַאהרַאפ קילייװטייצ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטסידנוב עלַא יד ןופ

 טָאה טכַאמ-עיצַאּפוקָא עשיטעווָאס יד סָאװ ,עיצַאזיטרָאּפסַאּפ רעד תעב
 טרָאּפסַאּפ ַא ןעמוקַאב עילימַאפ ןייז טימ ןײטשנרָאג טָאה ,טריפעגכרוד
 -רעד טשינ ,בשות רענווָאר םעד ,םיא טָאה סָאװ ,ףלע ףַארגַארַאּפ םעד טימ
 -ַאפ ןייז טימ .ענווָאר טָאטש-םייה ןייז ןיא ךיז ןטלַאהרַאפ רעגנעל טביול
 -עּפש ,לָאּפָאטסָאק ןיא -- ענווָאר ייב לטעטש ַא ןיא ךיז רע טצעזַאב עילימ
 -עג טכַארבעגמוא רעטכעט ייווצ ןוא יורפ ןייז טימ קחצי רבח טרָאד זיא רעט
 ,סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװ

 ןַאטַאכיש עײש
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 טראגנזייא לטע

 ןברָאטשעג --- ןילָאװ ,שטיטודזָא ןיא 1898 רעבמעווָאנ ןט5 םעד ןריובעג

 ,ליזַארב ,ָארײנַאשז עד ָאיר ןיא 1957 ילוי ןט31 םעד

 סָאװ ,טקַארט ןופ גיײנּפָא ןקיטייז ַא ןיא ,ריטס ןוא גוב ןכייט יד ןשיווצ

 טעטש ענדיטעיוא ייווצ יד טדניברַאפ

 ןשיווצ ; ןילָאװ ןיא קצול ןוא דימדול

 -לעוו עטכידעג ,רעדעס ןוא סעקנָאל

 טָאה רעדלעפ עקידתובחו ןוא רעד

 ַא -- שטיטודזָא טעילוטעג ךיז

 עשידי טנזױוט טימ עלעטעטש

 ַא ,סליטש א עלעטעטש ַא .תושפנ

 ןיא יו ,ליטש .סוויטַאװרעסנָאק

 בושי רעד טבעלעג טָאה ,למירד ַא

 ןבעל שידיי לענָאיצידַארט ַא

 עטושּפ ,עטנוזעג -- ןדיי יד

 ןיא טנװַאהַאב קיניײװ ,ןּפיט-סקלָאפ

 -נײרַא ןבָאה ,ךעלתויתוא עניילק יד

 יד ןופ חיר םעד ךיז ןיא טּפַאזעג

 שיורעג ןליטש םעד ןוא סעקנָאל 22 קערל

 ןבָאה ,דלַאװ ןיא סעבמעד יד יוװ עקרַאטש -.רעדלעפ- האובת עטיירב יד ןופ

 רעשדלעפ רעקיצנייא ןייא .רעטלע רעפיט רעד ןיא זינ טבעלעגניירַא ןדיי יד

 -ַאב :טּפיוה יד .ןבעל ַא טכאמעג רעוש רע טָאה ,לטעטש ןיא ןעוועג זיא

 -לייט ךיוא יװ ,לדנַאה-תומהב ןוא-דרעפ ןעוועג זיא ןדיי יד ןופ גנוקיטפעש

 רעייז וצ טסַאּפעגוצ יװ ןעוועג זיא רחסמ-דרעפ רעד .לדנַאה-האובת זייוו

 ןוא טבעוװועגנייא ךיז ןבָאה סעיזָאטנַאפ ערעייז ,ןעמיווט ערעייז .טימעג

 סעמעט יד ,לטעטש וצ לטעטש ןופ תועיסנ יד ןוא םידירי יד םורַא ןגיוצעג

 ןענייז תוחמש-עילימַאפ ערעייז ייב רעדָא לכעליש ןיא ןסעומש ערעייז ןופ

 ,םידירי ןוא ךעלטעטש יד ןיא ןעגנוריסַאּפ ןוא תוישעמ ןופ ןעוועג

 ןשיוװצ טשרעהעג שטיטודזָא עלעטעטש םעד ןיא טָאװ עילידיא עתמא ןַא

 ךיז ןבָאה ןדיי לייט א .המהב רעדָא דרעפ ןוא דיי ןשיווצ ןוא יוג ןוא דיי

 ,טעברא-דרע טימ טקיטפעשַאב

 זיא ,ךַאילש עמַאס םייב ,לטעטש םעד ןיא רָאפנײרַא םעד ייב ךיילג

 ,לַאטש ןוא רעייש ַא טימ ,טקידתובחר ַא ןוא סטיירב א זיוה ַא ןענַאטשעג

 ,רעמייב-טסביוא תורוש טימ דָאס ַא ןוא ןטרָאג-גייצנירג ןקיטכערּפ ַא ייב

 טָאה'ס ןכלעוו ןיא ,זיױה םעד ןיא טריפעג טָאה רָאפנײרַא רעקיסעמפיוה ַא

 ערעייז טימ ,לחר בייוו ןייז טימ ןייטשנרעב סקחצי ןרהַא לסָאי טניואוועג

 רעטומ יד .ןיז ריפ ןוא לטע הדיחי-תב ַא ,רעטכָאט ןייא -- רעדניק ףניפ

 בוטש ןיא .הבחר-דיב בוטש יד טריפעג טָאה ,יורפ עקיטומטוג ,ענייש ַא ,לחר

 -ַאפ רעד ןופ שאר רעד ,סקחצי ןרהא לסָאי .סטוג סָאדלַא ןופ ןזעוועג זיא
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 ,בייל רעדורב ןייז ןוא קחצי ןרהא רעטָאפ ןייז יו טקנוּפ ,ןעוועג זיא ,עילימ

 "ארי ַא ,החּפשמ ןייז וצ ןבעגעגרעביא ,רעטושּפ ַא דיי ַא .רעלדנעה-דרעפ ַא

 ןרָאפמורַא רע טגעלפ ,גָאטיײרפ זיב ירפ גָאטנוז ןופ ,ךָאװ עצנַאג ַא ,םימש
 ןענובַאט טימ ,םידירי יד ףיוא ,ךעלטעטש רעדָא ,סעינָאלָאק ,רעפרעד יד ןיא

 רעקידנעטש ןייז ןעוועג זיא סָאװ ,דוד ןוז ןטשרע ןייז טימ ןעמַאזוצ ,דרעפ
 .שרוי ןוא רעטיײלגַאב

 לטע הדיחי:תב יד .םידמלמ עטסעב יד ייב טנרעלעג ןבָאה רעדניק יד

 -רעדָאמ רעד ןעוו ןוא .ךעלגניי יד טימ ךיילגוצ רדח ןיא ןעגנַאגעג ךיוא זיא

 -ַאק ַא ןוא לטעטש םעד וצ טכיירגרעד ךיוא טָאה גנודליב ןופ םָארטש רענ

 -עג ריא ןיא ךיוא רעטכָאט סלסָאי טָאה ,ןרָאװעג טנפעעג זיא לוש ענָאיז

 ,שיאערבעה ןוא שידיי ,םידומיל עשידיי ןופ רערעל-טַאוװירּפ ןעוו ןוא טנרעל

 לסָאי ייב טַאהעג עיצקעל עטסעב יד ייז ןבָאה ,לטעטש ןיא ןזיװַאב ךיז ןבָאה

 ,ןייטשנרעב לחר ןוא

 טכיירגרעד לובמ רעקיטולב רעד טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא

 -עב יד ןופ םָארטש ןטימ זיא לסָאי רעטָאפ רעד .שטיטודזָא ןייק ךיוא

 רעטומ יד .דנַאלסור ןייק ןרָאװעג ןגָארטרַאפ ,םיטילּפ-המחלמ יד ,סעצנעשז

 -טימ ןָא ,עיצַאּפוקָא רעשטייד רעטנוא ןבילבעג ןענייז רעדניק יד טימ לחר
 הדיחי-תב יד ןעוועג טלָאמעד זיא ןירעזייּפש עקיצנייא יד .ןבעל םוצ ןעל

 -לָאס ןיהואוו ,בוטש-ייט ַא זיוה ןיא ייז ייב טריזינַאגרָא טָאה עכלעוו ,לטע

 ןפַאשעג ןעמ טָאה םעד ןופ ,ןסייבוצ ןוא ייט ןעקנירט ןעמוק ןגעלפ ןטַאד
 -סיוא לטע טָאה ,םַאזטעברַא קידנעטש ןוא קיסיילפ ,קיטומ .הסנרּפ ענדיב יד

 ,1917 רָאי ןיא רעטָאפ ןופ רעקקירוצ םעד זיב ךָאי-עילימַאפ םעד ןגָארטעג
 טכַארבעגמוא ןענייז ,עילימַאפ ןייז ןוא דוד ןוז רעד ךיוא יוװ ,ןרעטלע סלטע

 רָאי ןיא ,רעניַארקוא םינכש ענעגייא יד ןופ ,טנעה עשיחצור ןופ ןרָאװעג
1, 

 טָאה 1917 רָאי ןופ ,עיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ טייצ עקידנזיורב יד

 ךיוא ןוא רעפרעד ןוא טעטש רעביא ןסָאגעצ עװַאל עקידרעייפ ַא יו ךיז
 עשיטילָאּפ עכעלצעזנגעקלַאקידַאר ,עשיטסַארד יד .שטיטודזָא טכיירגרעד

 ,עשיניַארקוא -- טכַאמ-הכולמ רעד ןופ ךיז ןשיוט עטפָא סָאד ; ןעגנורעדנע
 ןופ טכיװעגכיילג סָאד טלסיירטעצ ןבָאה -- עשיליוּפ ןוא עשיטסיװעשלָאב

 -וטנע טימ טּפַאכעגפיױא טָאה טנגוי עשידיי .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד
 ,רענדער עטפָא יד וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא רוטַארעטיל-עדנַאגַאּפָארּפ יד םזַאיז
 ןבָאה ןטסינויצ יד .ןעיידיא עלַאיצַאס ןוא עלַאנָאיצַאנ ןופ ןטסידנַאגַאּפָארּפ יד

 רעד ןוא דתב רעד .טנגוי רעשיטַאבעלַאב רעד ןשיווצ רעגנעהנָא ןענואוועג
 רעטושּפ רעד ייב רעקיטַאּפמיס ןברָאװרעד ךיז ןבָאה טפנוקוצ דנוב טנגוי
 ,ןטכיש ערעדנַא ןוא סעכָאלעמלַאב ,סעכוינָאק יד ןופ רעדניק יד ,טנגוי-סקלָאפ

 -ירעפעש ןיא טקירדעגסיוא ךיז ןבָאה ןעגנוגעװַאב יד טָא וצ סעיטַאּפמיס יד
 ןוא ןטסישידיי :ןרעגַאל ייווצ טעדליבעגסיוא ךיז ןבָאה'ס .טעברַא-רוטלוק רעש
 רעטעּפש ןוא קעטָאילביב ַא טעדנירגעג ןבָאה ןטסישידיי יד ,ןטסיאערבעה
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 -רוטלוק עקיטרַאנדישרַאפ ַא טריפעג טָאה'מ .ָאשיצ רעד ןופ גנוליײטּפָא ןַא
 ,םיטּפשמ עשירַארעטיל ,ןטנוװָא-לטסעק ,ןטכיזרעביא-עסערּפ יװ ,טייקיטעט

 ,סעיסוקסיד ןריפ ןוא ךעלדיימ ןוא ךעלגניי ןעלמַאזרַאפ ךיז ןגעלפ טנוװָא ןדעי

 ,לטעטש ןופ סױרַא ריצַאּפש ַא טימ טקידנערַאפ לָאמ עלַא ךיז ןבָאה עכלעוו

 ,גנולייוורַאפ ןוא גנַאזעג טימ

 םהרבא רערעל ןקידרעטעּפש פעד טימ טַאהעג הנותח טָאה עכלעוו ,לטע

 ןופ םיורט ןוויטקעלַאק םעד ןעמיורט םיא טימ ןעמַאזוצ טגעלפ ,טרַאגנזייא

 "רעד וצ טלעוװ רעד ןיא ןייג ןוא לטעטש םעניילק םעד ןופ ךיז ןסײרסױרַא

 ,ןסיוו ןוא שינטנעק ךיז ןברעוו

 ןעמוקנָא ןטימ טקרַאטשרַאפ ךיז טָאה ןטסישידיי יד ןופ עיציזָאּפ יד

 -עג טנגוי יד טָאה ,((טאטשראפ) ןַאמסורק רערעל םעד ןופ לטעטש ןיא
 ןוא דָאס רעד .ערעל עשיטסיסקרַאמ יד ןוא עימָאנָאקע עשיטילָאּפ טנרעל

 רעד ןופ טקנוּפילמַאז רעטנילַאב רעד ןעוװעג זיא ןעלטע ןופ ןיוה סָאד

 ןענייז ןרינַאלּפ ןוא ןעמיורט ,ןריטוקסיד ןוא ןענרעל ואוו ,טנגוי רעשידנוב
 ינַאגרָא וצ וצ טערט גנולײטּפָא-ָאשיצ יד .,גָאט ןדעי ןופ טיורב סָאד ןעוועג

 עּפורג ַא ,.לוש תוברת ַא -- דצ רעשיטסינויצ-שיאערבעה רעד ןוא לוש ַא ןריז
 ןרָאפ וצ גנובערטש עטרַאגעג ןיוש גנַאל ןופ יד טריזילַאער טנגוי עשידנוב
 -עס רערעל :ןטלַאטשנַא-סגנודליב ענרעדָאמ יד ןיא ןעמוקוצנָא ענליוו ןיא

 -סקלָאפ יד ןופ הכרב רעד טימ .ַא .א םוקינכעט ,עיזַאנמיג-לַאער ,רַאנימ

 -ורג ַא ענליו ןייק קעװַא טרָאפ ,ףליהטימ רעייז טימ ןוא ןרעטלע עכעלמיט
 זיא רע ןַאמ סטלע ןעוועג ךיוא זיא ייז ןשיוװצ .ךעלדיימ ןוא ךעלגניי עּפ

 טגעלפ'מ .רַאנימעס-רערעל ןשידיי םעד ןיא ןעמָאקלופרַאפ וצ ךיז ןרָאפעג
 ןטימ טלייטשג שממ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטנעדוטס יד וצ זייּפש ךעלקעּפ ןקיש

 ,רעגנוה ןופ םעט םעד טליפעג לָאמ ןייא טשינ ןבָאה ןעמַאזוצ עלַא .,ןסיב
 יד ןשיװצ .טקיטעּפשרַאפ רעדָא ,טקעלקעג טשינ ןבָאה ךעלקעּפ יד ןעוו
 רעטעּפש ןבָאה עכלעוו ,םירבח עטבַאגַאב ןעוועג ןענייז ןטסידנוב עװיטקַא
 -- ןזיירק-רוטלוק עכעלטפַאשנסיװ יד ןיא ןעוועג םש הנוק ךיז ענליוו ןיא
 ,גנודליב עכיוה טגָאמרַאפ טָאה (עינאד) רענרעל לאינד :.ַא .א ָאוזי ןיא

 -עגמוא זיא רע ואוו טסואווַאב טשינ ;ָאויי ןופ טנַאריּפסַא ןַא ןעוועג זיא
 רעטעּפש -- יקסניּפָאק הרש .המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב ןעמוק
 -לַאער יד טקידנעעג -- דנוב ןופ עמַאמ יד ןפורעג טָאה'מ עכלעוו ,ןרעטש
 רעלָאערטנָאמ ןיא ןירערעל עטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג ,ענליוו ןיא עיזַאנמיג
 ןוא הנח .1961 ץרעמ ןיא קַאטַא-ץרַאה ַא ןופ ןברָאטשעג טרָאד ,לוש-ץרּפ

 -טסידנוב עיירטעג רעייז ןוא עקיאעפ ,רעטסעוװש ייווצ ,ןייטשנרעב עביל
 ןיא ,הדע רעצנַאג רעד טימ ןעמַאזוצ ,שטיטודזָא ןיא ןעמוקעגמוא -- סעק

 טָאה'מ ןכלעוו ,רבח רענעזעלַאב ַא רעײז ,קָאטשרעּפוק לסָאי ,1941 רָאי

 -עג טכַארבעגמוא טרָאד ,שטיטודזַא ןיא דנוב ןופ רעקיטערָאעט רעד ןפורעג

 םייה רעד ןופ עיַאּפ) גראב עיַאּפ ןוא לקנַאי ,ןדיי עלַא טימ ןעמַאזוצ ןרָאװ

 זיא יז ןוא רַאנימעס-רערעל םעד טקידנערַאפ טָאה רע -- (יקסניּפָאק

 ערעייז טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא עדייב ,.סעטרבח עטסוויטקַא יד ןופ ןעוועג
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 יו ,ןַאמרעבוז השמ ןַאמ ריא ןוא ןַאמרעבוז-קָאטשרעּפוק עיסַאכ .תוחּפשמ
 ,ןעמוקעגמוא עלַא ,לזייר רעטסעוװש עטסגניי ריא ךיוא

 ןדייל יד ךיז ףיוא ןעמונעג לטע טָאה טײקיליװרעפּפָא ןוא דיירפ טימ
 ןַאמ םעד ןקיטומ ןוא ןטלַאהסיוא ןרַָאפ גרָאז יד ךיוא יוװ ,גנודיישעצ רעד ןופ

 ןעוו ,רעטעּפש ןרָאי טימ .ףירַאב ןשירערעל ןייז ןיא ןריציפילַאװק וצ ךיז

 יז ןבָאה ,טעיצילַאג ליא לוש-ָאשיצ ַא ןיא טעברַא ןעמוקַאב טָאה ןַאמ ריא

 -טױרב ַא ןופ ךיק ַא ןיא ןעגנוגנידַאב עכעלקערש ייב טבעלעג ןעמַאזוצ

 ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןוויוא םעד ןעילג טגעלפ עכלעוו ,ןירעקעב

 ןוטעג לטע טָאה טַאט עשהירורב ַא שממ ,עכעלנייוועגרעסיוא ןַא
 -םולש רעד ןיא טעברַאעג טָאה ןַאמ ריא ןעוו :ןסיוועג ריא ןופ טריטקיד

 ,ןרעטלע עריא ייב דניק לציּפ ַא טימ ןעוועג זיא יז ןוא ,קצול ןיא לוש םכילע

 -עגַארט יד ןליוהרַאפ יז טָאה .ןברָאטשעג ןוא ןרָאװעג קנַארק דניק סָאד זיא
 -רעד רעקילייה רעד ייב ןייז טרעטשעג טשינ לָאז רע -- ןַאמ ריא רַאפ עיד

 זיב ןַאמ םוצ ווירב עקיטומ ןבירשעג רדסכ טָאה לטע .טעברַא-סגנואיצ
 .בוט-םוי ףיוא םייהַא ןרָאפ וצ ןעמוקעג רעטעּפש טייצ ַא זיא ןַאמ רעד

 ןענייז עכלעזַא .קילנמוא םעד ןופ טסואוורעד ךיז רע טָאה טלָאמעד טשרע
 סָאװ ,געוו-סנבעל ןקידרעטייוו םעד ןיא ןעגנולדנַאה עריא ןופ ליפ ןעוועג
 ,ליזַארב ןייק טריפעג יז טָאה

 ץרּפ .ל .י ןופ .נ .א לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעטעדנירגעג-יינ רעד ןיא
 טניואוועג ןעמ טָאה ,טעברַאעג טָאה ןַאמ סלטע ואוו ,ליזַארב ,סָאטנַאס ןיא

 ןופ םינמיס ןָא ,לוש יד ןעוועג זיא גָאט ןופ ףיול ןיא ,אפוג לוש רעד ןיא
 -ףָאלש ןוא-סע ןַא ןרָאװעג טריזיװָארּפמיא זיא טנװָא ןיא טשרע .גנוניואוו ַא

 -רעביא שיאַארעה לטע טָאה ןעגנוגנידַאב עלעירעטַאמ עטסגרע יד .רעמיצ

 גרָאז ריא .גנולפייווצרַאפ ןיא ןלַאפעגנײרַא טשינ לָאמנייק ןוא ןגָארטעג
 "עג טכַאמעג ןענייז'ס .טזָאלעגּפָא טשינ טָאה םיל-רבעמ עילימַאפ רעד רַאפ

 ןייק ןעמוקעג ןענייז רעדירב ריפ עריא ןופ יירד ןוא ןעגנוגנערטשנָא ןרָאװ
 יו ,רעטסעװש עיירטעג עבלעז יד ןענופעג ייז ןבָאה ןעלטע ןיא ,ליזַארב

 ,םייה רעטלַא רעד ןיא

 טָאה ָארײנַאשז עד איר ןיא זיב ,ָאלוַאּפ-ןַאס ,איהאב ןייק סָאטנַאס ןופ
 טייקנבעגעגרעביא ןוא טפַאשיירטעג ,טפַאשקנעב ןופ עיניל ןייא ןגיוצעג ךיז

 .ב ןוא יקסנישטַאבַאט .ב יװ ,ןברוח ןרַאפ ןופ םיחולש עשידנוב .דנוב םוצ
 םעד ךָאנ ןופ טעטימָאק-רינידרָאָאק ןשידנוב ןופ םיחולש יד ןוא ,רענפעש
 -סָאמטַא עכעלטנײרפטסַאג ,עמערַאװ ַא ןענופעג זיוה סלטע ןיא ןבָאה ןברוח
 -שיפּפעלק לאכימ יד ןוא ָאריײנַאשז עד ָאיר ןיא ןטייקיטעט עשידנוב יד .רעפ
 .עטרבח ענעבעגעגרעביא ,עיירטעג ַא טאהעג ןעלטע ןיא ןבָאה קעטָאילביב
 ןיא ןבָאה ָאלוַאּפ ןַאס ןוא איהאב ,סָאטנַאס ןיא ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד

 ,ןירעפמעקטימ ןוא ןירעדילגטימ עיירטעג ,עטפַאהרעטסומ ַא טַאהעג ןעלטע

 לטע .םתוח רעייז טגיילעג ןבָאה ןשינרעטַאמ ןוא ןדייל ןופ ןרָאי יד

 זיא ןעגנודנעוונָא עשיניצידעמ עלַא ץָארט .עימענַא ףיוא ןרָאװעג קנַארק זיא
 ןרָאװעג טניײװַאב זיא טוט ריא ,ןברָאטשעג ,ןעקנערק רָאי עכעלטע ךָאנ ,יז
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 ןבָאה עכלעוו ,סעטרבח ןוא םירבח ,החּפשמ ,רעדניק ,ןַאמ : ענעגייא יד ןופ

 ןליפעג ערעייז קורדסיוא םוצ טגנערבעג

 ,ענעגיוצרעד שידיי ,רעדניק ענעסקַאװרעד ייווצ טמותירַאפ טָאה לטע

 -גיא ןַא ןועמש ןוז םעד :ןסיו םענײמעגלַא ןוא ןשידיי טימ עטּפַאזעגנָא

 יד ןוא ,ַארײנַאשז עד ָאיר ןיא עילימַאפ רענעגייא ןַא טימ ןיוש ,רעינישז

 -טנָאמ ןיא טבעל ןוא טַאהעג הנותח טָאה סָאװ ,ןיטסירוי ַא ,עלעבייט רעטכָאט

 .עדַאנַאק ,לָאער

 ,א ,א

8 
 לא א

 ןיא םהרבא ןופ ןוז רעד ןברָאטשעג גנילצולפ זיא 1966 לירּפַא ןט5 םעד

 ,טרַאגנזייא ןועמש -- לטע
 טכע ןַא ןעמוקַאב רע טָאה ,רערעל ןשידיי ַא ןטַאט ַא ייב ןריובעג

 .רעינישזניא ןַא ןרָאװעג ןוא טנרעלעג טוג .גנואיצרעד עכעלטלעוו-שידיי

 ןצעזרעביא טפָא טגעלפ ןוא ,ןכַארּפש עכעלטע טקעפרעּפ טשרעהַאב טָאה רע
 "ידיי ןייא ןייק טזָאלעגכרודַא טשינ טָאה רע .שיזעגוטרָאּפ ףיוא שידיי ןופ

 ,גנומענרעטנוא עש

 ױזַא יו ןזיװַאב טָאה רע .רוד םעיינ םעד רַאפ רעטסומ ַא יװ ןעוועג
 עשיטסילַאיצָאס יד יײרטעג ןעוועג .שידיי טכע ןוא ךעלטלעוו טכע זיא ןעמ

 ,ןלַאעדיא

 טלַא ןצנַאג ןיא זיא רע ,ןבעל גניי ןייז טקידנערַאפ טָאה קַאטַא-ץרַאה ַא

 ,רָאי 42 ןעוועג
1 
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 ףילש סעטַאמ

 -רעד עלענָאיצידַארט-שידיי ַא ןעמוקַאב טָאה רע .דמלמ ַא ןופ ןוז ַא

 ,גנודליבטסכבלעז ךרוד ןברָאװרעד ךיז ןסיוו ןײמעגלַא ןוא גנואיצ

 .ענוװָאר ןיא עטקינייארַאפ ןוא .ס .ס יד וצ טרעהעג ןרָאי ערעגניי יד ןיא

 עצנַאג יד ןעוװעג .דווב ןיא ןירַא ףילש טערט ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא

 ,עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןֹופ ןייארַאפ ןיא וויטקַא ןוא טעטימָאק-ײטרַאּפ ןיא טייצ

 ,ענווָאר ןיא זיוה-םימותי ןופ רעטלַאװרַאפ רעד ןעוועג רע זיא ןרָאי ךשמב

 ןַא יו טריפעג ךיז ןוא טסידנוב רענעבעגעגרעביא ןַא ןעועג זיא ףילש

 ,טסילַאיצַאס רעתמא

 סיצַאנ יד ךרוד ענויַאר ןיא ןרָאװעג טגנערבעגמוא זיא ףילש סעטַאמ

 ,המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ טייצ רערעטצניפ רעד ןיא

 ווַאטַאכיש עייש
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 רעניוו המלש

 -אב רע טָאה גנודליב ןייז ,ןזילָאװ ,ענווָאר ןיא 1905 רָאי ןיא ןריובעג

 ןרעטלע ענייז טימ טבעלעג טָאה רע ואוו ,סעדָא ךיא עיזַאנמיג ַא ןיא ןעמוק

 -ָאפ ןייז .1917 רָאי ליצולָאװער ןופ 4 :

 ןופ סעדָא ןיא ןברָאטשעג זיא רעט

 ,רעגנוה

 ,רעניוו המלש טמוק 19223724 ןיא
 קירוצ ,רעטומ ןייז טימ ןעמַאזוצ

 רעטנוא ןבעל סָאד .ענוװַאו ןייק

 ןפיוא טָאה םישזער ןשיטעווָאס םעד

 ,קידנסוטשּפָא טקריוועג המלש ןגנוי
 ,טסיסקרַאמ רעטגייצרעביא ןַא יו

 ןכַאמ םולש טנָאקעג טשינ רע טָאה

 -קריו רעשיטסינומָאק רעד טימ

 ,טייקכעל
 טימ המלש טָאה ענווָאר ןיא קירוצ

 ַא ךיז ןערב ןכעלטנגוי ןצנַאג ןייז

 -סילַאיצָאס יד ןרידוטש ןָאטעג םענ 2

 ןופ טנעיילעג ליפ ךיוא רע טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא ,רוטַארעטיל עשיט

 .שידיי ןיא רקיעב ןוא שיליוּפ ,שיסור ןיא רוטָארעטיל רענייש רעד

 רעד ןופ רעוט ןוא רעיוב עטשרע יד ןשיװצ ןעוועג זיא רעניוו המלש

 ןיא .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ --- ענווָאר ןיא עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב

 רעשידנוב רעד ןופ רעוט יד ןשיווצ ןעוועג ךיוא רע זיא טייצ רעבלעז רעד

 ,עיצַאזינַאגרָא

 םייב ןזיװעגסױרַא רעניו טָאה עיגרענע ןוא חוכ ,וויטַאיציניא ךס ַא

 טול .ןילָאװ ןיא טעטש ערעדנַא ןיא סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשידנוב ןפַאש

 ןופ עיצַאזינַאגרָא ןָאיַאר רענילָאװ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא וװיטַאיציניא ןייז

 ,רַאטערקעס רעד ןעוועג זיא רע רעכלעוו ןופ ,טפנוקוצ דנוב-טנגוי

 רעבירעד זיא ןוא רעטלַאהכוכ ַא ןעוװעג רעניו המלש זיא ךַאפ ןופ

 ןייז יב .עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןופ ןייארַאפ .פָארּפ ןיא וויטקַא ןעוועג

 -סטעברַא ענייז טימ טקילפגָאק ןיא ןעוועג טפָא רעייז המלש זיא טעברַא

 רעד ןיא עטקיטפעשַאב יד ןריזינַאגרָא וצ ןעגנואימַאב ענייז בילוצ רעבעג

 -סיגַאמ רענװָאר ןיא טעברַאעג המלש טָאה טייצ עצרוק ַא .גנומענרעטנוא

 טשינ גנַאל טָאה גנוטלַאװרַאפ-טָאטש עשיטימעסיטנַא:שילױּפ יד .טַארט

 רעד ןופ טקיטײזַאב ןרָאװעג זיא רע ןוא ,טסילַאיצַאס ַא ןטמַאַאב ַא טעדלודעג

 .טעברַא

 ןיא ייס ,דנוב ןיא ייס .ןדיישאב רעייז ןעוועג המלש רבח זיא רוטַאנ ןופ

 ןיא ןקורסױרַא ןוא ןריזיויטקַא טימַאב ךיז לָאמ עלַא רע טָאה דנוב-טנגוי

 ,םירבח ערעדנַא טנורגרעדָאפ
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 ענוװָאר ןופ רימ וצ ווירב ןייז ןעוועג זיא םיא ןופ סורג רעטצעל רעד

 רעשיטעווָאס רעד ןופ עיצַאּפוקָא רעד תעב ןיוש ,1940 רָאי ןיא ליזַארב ןייק
 רעדניק ייוצ ערעייז ןוא לטיג יורפ ןייז טימ ןעמַאװצ המלש רבח .טכַאמ
 ןבָאה סיצַאנ יד עכלעוו ,ןדיי רענוװָאר עלַא ןופ לרוג םעד טלייטעג ןבָאה

 ייב ,טָאטש רעד רעטניה טכַארבעגמוא רעניארקוא יד ןופ ףליה רעד טימ
 ,?סעקנעסָאס, יד

 ןאמלעטיג םיח

 סעכענ יכדדמ

 -רַאפ ךיז רע טָאה טנגוי ןייז ןיא ,ןילָאװ ,ענווָאר ןיא ןרָאי עלַא טבעלעג

 ךָאנ הכולמ עקידנעטשבלעז ַא ןרָאװעג זיא ןלױוּפ ןעוו ..ס .ס יד טימ ןדנוב
 טָאה רע .דנוב ןיא ןטערטעגניירַא סעכענ זיא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד

 -ידיי רעד ןיא דנוב םעד טריטנעזערּפער ןוא טעטימָאק:ײטרַאּפ םוצ טרעהעג
 סעכענ טרעוװ 1907 ןיא טַאר-טָאטש רענוװָאר םוצ ןלַאװ יד תעב .הליהק רעש
 .עטסיל רעשידנוב רעד ןופ ןַאמטַאר ַא יו טלייוועגסיוא

 ןוא רענעמטַאר עשידנוב ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ ,טַאר-טָאטש ןיא
 -װעעזנָא ןוא וויטקַא רעייז ןעוועג סעכענ רבח זיא ,קינװַאל ןשידנוב ןטימ
 טַאר-טָאטש ןופ ןעגנוציז יד ףיוא סעכענ רבח ןופ ןעגנוטערטסױרַא יד .קיד

 טרעהעג טָאה סעכענ .רענגעק יד ייב וליפַא קורדנייא ןַא לָאמ עלַא ןכַאמ
 ,טעשזדוב ןשיטָאטש ןופ רענעק עטסעב יד וצ

 -טנַארַאפ ַא ףיוא ענווָאר ןיא טקיטפעשַאב ןעוועג זיא סעכענ יכדרמ

 -רָאזרַאפ-םימותי רַאפ טעטימָאק רענילָאװ ןופ ָארויב ןיא טמַא ןכעלטרָאװ
 ,(עיצוטיטסניא-טניָאעזד ַא) גנוג

 טנעה יד ןופ ןעמוקענמוא סעכענ יכדרמ זיא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ
 ,טנַאקַאבמוא זיא ןוז ןקיצנייא רעייז ןופ לרוג רעד ,םיחצור עשטייד יד ןופ

 ןוַאטַאכיש עייש
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 רעשא שיבייל

 ןַא ןײלַא !?ץּפרעש ןיא רעשא רבח םעד טנעקעג טשינ טָאה רעװ

 -ניא ענעריובעגנייא ןַא טגָאמרַאפ רע טָאה ,רעדינש ַא ,שטנעמ-סטעברַא
 -טָאטש ןיא ןעגנוטערטסױרַא ענייז ,ןסיוו ךעלטלעוו ןברָאװרעד ןוא ץנעגילעט

 -געק ענייז וליפַא .טײקמַאזקרעמפיוא עטסערג יד ןפורעגסױרַא ןבָאה טַאר
 -טטיב יד ןעגנילשוצּפָארַא ןעגנואווצעג ןעוועג לָאמנייא טשינ ןענייז רענ
 -רענדער ןייז .ןעוועג דבכמ ייז טָאה רעשא רבח רעד עכלעוו טימ ,ןליּפ ער
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 ,ןכַארּפש עקינייא טשרעהַאב טָאה רע .ןרעדנואווַאב וצ ןעוועג זיא טנַאלַאט
 סיורג טימ ןבָאה טַאר-טָאטש ןיא רעײטשרָאפ-רעטעברַא עשילױוּפ יד

 רבח ןופ טייקיטעט רעכעלטרָאװטנַארַאפ רעד וצ ןגױצַאב ךיז ץרא-ךרד
 ענעדישרַאפ ןלייווסיוא טפרַאדעג טַאר-טָאטש ןיא טָאה'מ ןעוו .רעשא שיבייל

 עשילױּפ יד ןבָאה ,.וי .ַא ,א ענעיגיה ,ףליה רעלַאיצָאס רַאפ --- סעיסימָאק

 ,.רעשא רבח םעד רַאפ טמיטשעג רעײטשרָאפ-רעטעברַא
 רעכעלטּפַאשלעזעג רעטסרעוװש רעד רַאפ ןקָארשעג טשינ ךיז טָאה רע

 רע טָאה ,טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןיא ןוטױַאפ קידנעטש ,טעברַא
 ַא ןעװעג רעבירעד זיא רע .גנוקיטפעשַאב עטַאוװירּפ ןייז טקיסעלכַאנרַאּפ
 ץּפרעש ןיא .רעכליב ןעוועג םיא ייב זיא טעברַא-ללכ ,הסנרּפ-לעב רעכַאװש

 -עלַאב -- דנוב ןופ רענגעק יד וליּפַא .רבד-םש ַא ןעוועג רעשא שיבייל זיא

 ,דנוב ןופ רעייטשרָאפ ןטימ ןדייר טפרַאדעג ןבָאה ייז ןעוו --- ןדיי עשיטַאב

 ,רעשא רבח ןפורעג םיא ייז ןבָאה
 טרַאװעג ןבָאה ץפרעש ןופ ןשטנעמ-סקלָאפ ןוא רעטעברַא עשידיי יד

 ערעייז ןיא טצירקעגנייא ךיז ןבָאה סעדער ענייז .טרָאװ ַא סרעשא ףיוא
 ,ןטייצ ערעווש יד ןיא ןטלַאהוצסיוא טומ םעד טקעוועג ןוא תוחומ ןוא רעצרעה

 שטיוװעקרוי םײח
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 ץַאט (םוחנ) ןַאטַאנ

 ןט15 םעד (ןלױּפ-שיסור) עינרעבוג רעקצָאלּפ ,ץּפרעש ןיא ןריובעג

 ואו-ץעגרע המחלמ-טלעװ רעטייוצ רעד תעב ןעמוקעגמוא -- 1881 יַאמ

 -ואוו ,עילַאטיא ןיא זַא ,ןעגנַאלק ןעוועג .יונעג ןסיוו וצ רעווש ,1944 םורַא

 -עג טלגָאװרַאפ ןבָאה לָאז רע ןיה

 ןייז טָאה רע יו ,םעדכָאנ ןרָאװ

 יד ןיא ןריולרַאפ טילימַאפ עצנַאג

 ,ןרעמַאקיזַאג עשיצַאנ

 -רעל ַא ,לדנעמ םעניב עדייז ןיימ

 -יא ןוא ןברָאטשעג גנוי זיא ,רענ

 ַא ,עלייב עבָאב ןיימ טזָאלעגרעב

 ןימ .רעדניק 4 טימ יורפ עגנוי

 רעד ןעװעג זיא לאומש רעטָאפ

 ןַאטַאנ רעטעפ ןיימ ןוא רעטסטלע

 שיזיפ .רעטסגניי רעד ןעוועג זיא

 ןקיצרַאה ַא ןופ ןוא ןסקָאװעג ןייש

 רָאג יד ןיא רע זיא ,רעטקַארַאכ

 וצ קצָאלּפ ןייק קעװַא ןרָאי עגניי
 טימ םָארק-טינש ַא ןיא ןריציטקַארּפ

 .זיוה'ס ןטלַאהוצפיוא ןעבָאב רעד ךיוא ןוא ךיז ןפלעה וצ גנונפָאה רעד
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 ןסקַאװעג זיא'ס .קלָאפ ןטושּפ ןיא ןעגנורדעגניירַא ןענייז ןטניוו עייג
 -ָאּפ-לַאיצָאס יד ןגעק ,טפַאשרעהטסבלעז רעשירַאצ רעד ןגעק סנוב רעד
 רעגני רעד ךיױא .ןעגנוקירדרעטנוא עלַאנָאיצַאנ ןוא ןטכערמוא עשיטיל
 עניוק ןייז יו ױזַא ,ןעיידיא עייג יד ןופ ןרָאװעג טקריװַאב זיא ןַאטַאנ
 ,(רעטכיר ַאקיא ןירעוט עשידנוב עטנַאקַאב יד רעטעּפש) ץַאט ַאקיא

 סלַא ןוא עשרַאװ ןייק קצָאלּפ ןופ קעװַא רע זיא לרוחב גנוי סלַא
 -סלדנַאה עשידיי יד ןופ ןייארַאפ ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז רעטלעטשעגנָא-סלדנַאה
 -טלעו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ,25 ענלעיז ףיוא עטלעטשעגנָא
 קעװַא טײקנַארק רערעװש סרעטומ ןייז טימ תוכייש ןיא רע זיא המחלמ
 ,םָארק-טינׂש רעניילק רענעגייא ריא ןיא ןפלעה וצ םייהַא

 טָאה ןשטנעמ רַאפ טקעּפסער ןוא טייקסטוג ,טייקכעלרע ןייז טימ
 גנע ןרָאװעג ןצימע זיא ,ךיז וצ ןשטנעמ יד ןופ טקעּפסער םעד ןגיוצעג רע
 -עג סערדַא רעד זיא ,ףליה רעדָא הצע ןַא ןיא טקיטיונעג ךיז ,רעווש ןוא
 רעוט ענעמוקעג רַאפ סערדַא רעד ןעוועג ךיוא זיא זיוה ןייז ,ןַאטַאנ ןעוו
 ןַאמטַאר ַא ןעוועג זיא רע .עיצַאזינַאגרָא-לוש רעד ןופ םיחולש ןוא דנוב ןופ
 -לעפַאב רעמירָא רעד רַאפ ןוטענ ךס ַא ןוא טַאר-טָאטש רעצּפרעש ןופ
 ,גנורעק

 עשידי יד ץּפרעש ןיא ןפַאשעג טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג זיא ןַאטַאנ
 ץנַאג עקַאט יז טָאה סָאװ ,טנגוי רעשידיי רעד רַאפ רטנעצ ַא -- קעטָאילביב
 רעטשרע רעד ןופ ףוס םייב ןבָאה ןשטייד יד ןעו .טצונעג וויסנעטניא
 -ַאגרָא ערעדנַא טימ ןעמַאװצ רע טָאה טָאטש יד טזָאלרַאפ המחלמ-טלעוו
 ,ץוש-טסבלעז ַא טריפעגנָא ןוא טריזינ

 טָאה סָאװ ,גנוגעווַאב-טָאקיָאב רעשיליוּפ רעד ןופ עיצַאנימלוק רעד תעב
 געט-קרעמ יד ואוו ,ץניװָארּפ רעד ןיא ןדיי ליפ ןופ תוסנרּפ יד טריניאור
 טשינ ןבָאה ןדיי ןעוו ,תבש ףיוא קיטיירפ ןופ ןרָאװעג טקורעגרעביא ןענייז
 רעמערק עשידיי יד ןפורעג ןַאטַאנ טָאה ,טלדנַאהעג טשינ ןוא טעברַאעג
 ױזַא רעטשרע רעד רע טָאה ליּפשייב סלַא .ןעמָארק יד ןפָא ןטלַאה וצ תבש
 יד וצ ןעגנַאגעג םירעױוּפ יד ןטלָאװ ,הרירב ןייק קידנבָאה טשינ .ןוטעג
 םינוק עקידנעטש ןעוועג ןענייז יז םגה ,רעמערק עשיליוּפ ענענַאטשטנַאדיײינ
 עשיטָאטש ןעוועג ןענייז טייז רערעדנַא רעד ןופ .ןעמָארק עשידיי יד ןיא
 ןעמוק טוואורּפעג ןענַאטַאנ וצ יורטוצ רעייז בילוצ ןבָאה עכלעוו ,ןטסירק
 רעלעדייא ןַא ןיא ייז רע טָאװ .ריט-רעטניה רעד ךרוד טפעשעג ןיא םיא וצ
 רעד ךרוד ןעמוקנײרַא טשינ ןלעװ ייז ביוא זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג םרָאפ
 ,ןפיוקרַאפ טשינ רע טעװ ,ריט-טנָארּפ

 1929 רָאי ןבלעז ןיא ןוא ןליוּפ ןלַאפַאב ןענייז ןעײמרַא-רעלטיה יד
 ןבָאה ץּפרעש ןיא .עשרַאװ ןייק גנורעקלעפַאב עשידיי עצנַאג יד ןבירטרַאפ
 ןסייהעג רע טָאה רעירפ ךָאנ .סטוג ןוא בָאה רעייז ןזָאלרעביא טזומעג ייז
 םוקמוא רעייז זיב .טפעשעג ןייז ןופ תורוחס יד טסיזמוא ןלײטרעדנַאנַאפ
 לאומש רעטָאפ ןיימ ,ַאללע עמימ ןיימ ,ףלָאװ ןוא ןַאטַאנ סרעטעפ עניימ ןבָאה
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 ןיא טגָאלּפעג ךיז ,דניק ריא טימ עינַאמ ןוא ַאלעפ רעטסעוװש 2 עניימ ןוא

 .ןשינעטלעהרַאפ עקירעיורט עקיטרָאד עלַא רעטנוא ָאטעג רעװעשרַאוו

 ,דנַאלסור ןיא ןעמוקעגמוא זיא קערַאמ רעדורב ןיימ

 ןעטיווַאקרעב עקנַארב

 א א

 ןיא סעברַא רעשינכעט טימ ןעמונרַאפ טשינ ךיז טָאה ץַאט ןַאטַאנ

 ןענַאטשעג קידנעטש זיא רע רעבָא ,עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעצּפרעש רעד

 סָאװ ,םעלַא ןופ ןסיוו טזומעג טָאה רע .טקַאטנָאק ןגנע ןיא ײטרַאּפ רעד טימ

 יָאק-לַארטנעצ ןופ רעטערטרַאפ ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא רָאפ טמוק סע

 טזומעג ןבָאה ,ץּפרעש ןייק ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןטנערעפער רעדָא טעטימ

 ,םיא ייב ןטלַאהפיוא ךיז

 ךנוב רעד .1927 רָאי ןופ ןלַאװ-טַארטָאטש יד רימ ךיז ןענָאמרעד סע

 "ײטרַאּפ יד .רענעמטַאר ייוצ טריפעגכרוד ןוא ןוחצנ ַא ןטלַאהעגּפָא טָאה

 קירנעה רבח ןעמוק לָאז גניטימ-טכירַאב םוצ זַא ,טגנַאלרַאפ ןבָאה רעדילגטימ

 .ןעמונרַאפ זיא ךילרע רבח זַא ,טרעפטנעעג ןעמ טָאה .ק .צ ןופ .ךילרע

 ַא .ץּפרעש ןופ טייוו טשינ ,קצָאלּפ ןיא זיא רע זַא ,טסואוורעד ךיז ןבָאה רימ

 טלעוּפעג ןוא קצָאלּפ ןייק קעװַא זיא ןטסידנוב רעצּפרעש ןופ עיצַאגעלעד

 ,זנוא וצ ךיוא ןעמוק לָאז רע ,ךילרע 'ח םייב

 זנוא ייב ןטערטעגפיוא זיא ךילרע ןעוו ,דיירפ רעזנוא ןעוועג זיא סיורג

 ,טסַאג ַא םיא ייב ןייז לָאז ךילרע זַא ,טלָאװעג טָאה רבח רעדעי .טָאטש ןיא

 רימ ייב ןייז טעװ ךילרע רבח; : טרעלקרעד ןוא ץַאט רבח ןעמוקעג זיא ףוסל

 טשינ ןעק ךיא ביוא .ןעלמַאזרַאפ רימ ייב ךיז ןפרַאד םירבח עלַא ןוא

 סנטסקינייװ ךיא ליוװ ,טעברַא-ײטרַאּפ עכעלגעטיגָאט עטושּפ יד ןריפסיוא

 ."רעריפ-ײטרַאּפ ערעזנוא ןעמענוצפיוא תוכז םעד ןבָאה

 ,ןקעווצ-רוטלוק ףױא רעדָא ײטרַאּפ רעד רַאפ גנולמַאז-טלעג ַא תעב

 "טסבלעז ַא ךיז ףיוא טכַאמעג טנַאה רעטיירב ַא טימ קידנעטש ץַאט טָאה

 עטרבח יד ץפרעש ןייק עשרַאװ ןופ ןעמוקעג זיא לָאמנייא ,גנורעײטשַאב

 גנוניױאו רעד ןיא םיא ייב ןפָארטעג ךיז ןבָאה רימ .(רעטכיר) ץַאט ַאקיא

 ךיז טסקַאװ עיצַאזינַאגרָא יד : םינינע-ייטרַאּפ ןגעוו ןטָארַאב ךיז טרָאד ןוא

 ?ןָאט ןעמ ףרַאד סָאװ ,ןיילק וצ זיא לַאקָאל רעד .רעדנַאנַאפ

 לעװ ךיא ביוא; :טרעלקרעד ףוסל ןוא טרעהעגסיוא ץלַא טָאה ץַאט 'ח

 עקַאט זיא ףליה ןייז טימ 7? טוג ןייז טעװ עמוס רעד ןופ טפלעה ַא ןבעג

 "עג גונעג זיא'ס .?יװָאדול םָאד, ןיא לַאקָאל רענייש רעד ןרָאװעג ןעגנודעג

 ןרעײטשַאב ןגעוו .ק .צ ןשידנוב ןופ ווירב ַא ןטלַאהרעד לָאז ץַאט זַא ,ןעוו

 ,ןלוש ןעװעטַאר ןגעוו עיצַאזינַאגרָא-לוש רעד ןופ רעדָא ײטרַאּפ רעד רַאפ ךיז

 ,םוכס ןקירעהעג םעד ןלָאצנייא טיײקכעלטקניּפ רעטסערג רעד טימ לָאז רע

 ַא טימ ןעמוקעג רע זיא ,טליפרעד בוח ןייז טָאה רע יװ ,םעדכָאנ טשרע

 "? עיצקַא רעד רַאפ ןָאטעג ןיוש ריא טָאה סָאװ ,םירבח; :הנעט

 שטיוועקרוי םײח

0 
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 יקסווָאלדוּפ הקבר ןוא לחר

 =: גיניניגנייט אט

 לחר הקבר

 (ןעמָאנ רעשלדיימ ריא) יקסנישזדעימ לחר זיא לדיימ גנוי רעייז סלַא ךָאנ

 ןופ ןרָאיײגנַארד ןוא"-םרוטש יד ןיא ןַאד ןענייז'ס .ןזיירק עשידנוב ןיא ןעמוקעג

 טָאטש-םייה סלחר ןיא ,ןעייר עשידנוב יד ןסקַאװעג קרַאטשש 4

 טעברַאעג טלָאמעד ןיוש טָאה לחר .ןטָאזעג ןוא טכָאקעג טָאה ווָאקרטעיּפ

 יד ןיא ,גנוגעװַאב רעד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא זיא יז ןוא עקרעדיינש ַא ייב

 ןעװעג יז זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ברע ןופ ןרָאי עקידרעטעּפש

 ןײארַאפ-לדָאנ םניא לײטנָא ןוויטקַא ןַא ןעמונעג טָאה יז ואוו ,שזדָאל ןיא

 עלעיצעּפס ריא .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןיא ןעוועג קיטעט ךיוא זיא ןוא

 יד טַאהעג טָאה סָאװ ,"ץיירק-ןטיור, םניא ןעוועג זיא טעברַא-עיצַאזינַאגרָא

 .ןטסידגוב עטריטסערַא יד ןפלעה וצ עבַאגפיוא

 רעד ןיא וויטקַא יז זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 ןעוועג ןיוש יז זיא המחלמ רעד ךָאנ .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעװָאקרטעיּפ

 ןויטקַא ןַא ןעמונעג ךיוא טָאה ןוא יקסווָאלדוּפ לחר סלַא װָאטַאכלעב ןיא

 טעברַאעג סָאה יז .גנוגעװַאב רעשידנוב רעװָאטַאכלעב רעד ןיא לײטנָא

 רעד ןיא ןוא ףַאי ןיא ,דנַאברַאפ רעקרעװטנַאה ןשיטסילַאיצָאס םעד ןיא

 -טָאטש םעד ןיא טלייועג יז טרעוו 1924 ןיא .עיצַאזינַאגרָא לוש רעשידיי

 ,1939 גנילירפ זיב ןַאמטַאר-טָאטש סלַא קיטעט ןעוועג זיא ןוא טַאר

 רעד ןיא ליײטנָא ןוויטקַא ןַא יז טמענ עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד רעטנוא

 רעד וצ חילש סלַא ןרָאפעג זיא יז .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעמייהעג

 םוא יז טמוק 1942 טסוגױא ןיא .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעװָאקרטעיּפ

 .רָאי 52 ןופ רעטלע ןיא אנמלעכ ןיא רעמַאקדזַאג ַא ןיא

 -יקס סלַא ןענכייצוצסיוא ןזיװַאב ןיוש ךיז טָאה הקבר רעטכָאט ריא

 1942 ןיא .רָאי 12 ןעוועג טלַא ןַאד ןיא יז ,1938 יַאמ ןט1 םניא עקטסיפ

 רעשזדָאל ןיא טריטרָאּפעד טרעװ ןוא רעטומ ריא ןופ ןסירענּפָא יז טרעוו
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 "רַאפ יז .,וויטקַא-"טפנוקוצ, ןיא ןעמונעגנײרַא יז טרעוו שזדָאל ןיא .ָאטעג

 רעקידארומ רעד .קעטָאילביב רעשידנוב רעלַאגעלמוא רעד ןיא טמַא ןַא טמענ

 ,םזינַאגרָא ריא ףיוא גנוקריוו עלַאטַאפ ַא טַאהעג טָאה שזדָאל ןיא רעגנוה

 סיצַאנ יד ךרוד יז טרעװ 1944 ןיא .קנַארק זָאלוקרעבוט ןרָאװעג זיא יז

 ןײֹרַא רעגַאל ןיא דנַאלשטיײיד ןייק טרָאד ןופ ןוא ץיוושיוא ןייק טריטרָאּפעד

 רעגַאל-ןטיוט ןשטייד םעד ןיא המשנ ריא סיוא יז טכיוה 1945 רַאורבעפ ןיא

 ,ףָאהטוטש
 .ח .א

 ןַאמרעביל ךענעה

 23 ווָאטַאכלעב ןיא טריטסערַא טכַאמ עשירַאצ יד טָאה 1908 בײהנָא

 .דנוב םוצ ןרעהעג רַאפ ריביס ןייק טקישרַאפ ייז טָאה'מ .טיילעגנוי עשידיי

 טלָאמעד ךיז טָאה לטעטש ןיא ןבעל עכעלטפַאשלעזעג עשידיי עצנַאג סָאד

 ןרָאי יד ןיא טשרע .טלעטשעגּפָא

 -רַא עשידיי יד ןבָאה 1912 -- 2
 .ךיז וצ ןעמוק ןביוהעגנָא רעטעב

 -נוב ַא ןרימרָאפ רעדיוו ךיז טמענ'ס
 ,וָאטַאכלעב ןיא גנוגעווַאב עשיד

 ןיא סרעוט עשידנוב יד ןופ רענייא
 ךענעה ןעוועג זיא טייצ רענעי

 ,ןַאמרעביל

 ץיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע
 ןוז ַא ,1892 רָאי ןיא ווָאטַאכלעב

 ,דיסח רעניזדַאר ןוא רחוס ַא ןופ

 "סקע ןַא ןעוועג זיא גנואיצרעד ןייז
 -עּפש .עזעיגילער-שידיסח עמערט

 ןרעטלע ענייז וצ רע טפלעה רעט

 טנעקַאב טרָאד עקַאט ןוא שרדמהיתיב ןיא ךיז טניפעג הביבס ןייז .רחסמ ןיא

 עשיליכשמ יד טָא ןופ לייט ַא .םיליכשמ עמייהעג עּפורג ַא טימ ךיז רע

 "יא עשידנוב ןופ ןטסידנַאגַאּפָארּפ קיטייצכיילג ןענייז םירוחב שרדמה:-תיב

 .ןַאמרעביל ךענעה ןרָאװעג זיא ייז ןופ רענייא ןוא ,ןעייד

 ךענעה ךיז טמענרַאפ ,המחלמ-טלעװ רעטשרע רעד ברע ,1914 ןיא

 .ערעדנַא ןוא ?טייצ; רעגרוברעטעּפ יד יו ,ןבַאגסיוא עשידנוב ןטיײרּפשרַאפ טימ

 דנב רעד ןעוו .ןבעל ןוא בייל טימ גנוגעוװַאב רעשידנוב רעד ןיוש טניד רע

 ןייז וצ טױרטעגנָא ןכענעה טרעװ שרדמה-תיב ןיא גניטימ ַא טריזינַאגרָא

 ױזַא יו דָאזיּפע ןטנָאמרעד םעד ןעגנערב וצ טנױל סע .רעציזרָאפ רעד

 ;בײל םהרבא ךרוד "װָאטַאכלעב, ךובי-רוכזי ןיא ןבירשַאב טרעוו'ס
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 ,החנימ ןקידנערַאפ וצ טונימ רָאּפ א ןלעפ סע זַא ,טעדלעמ טעפַאטש ַא;

 טָאה רעדעי .שרדמה:-תיב ןיא טזָאלעגנײרַא ךיז טָאה בַאטש רעצנַאג רעד

 רבח רעד טייטש רעמעלַאב ןפיוא .ץַאלּפ ןייז ףיוא טלעטשעג דלַאב ךיז

 -רַאפ טָאה הליפת-לעב רעד רָאנ יו .טלמוטעצ לסיב ַא ןַאמרעביל ךענעה

 טביוה ןוא ןירַא ןחלוש ןיא ּפַאלק ַא ךענעה רבח רעד טיג ,החנימ טקידנע

 -רַאֿפ סע ..'ןדלעמ ךייא ךיא םוק דנוב ןופ טעטימָאק ןופ ןעמָאנ ןיא' ןָא

 -עג ןענייז עכלעוו ,יד ןוופ רענייא ןעוועג סָאד זיא רע .םעטָא םיא טלעפ

 דנוב ןופ טעטימָאק ןיא ןסעזעג ןיוש ןוא שרדמה-תיב ןיא סופ ַא טימ ןענַאטש

 םיא סָאװ ,תבשיץרַאװש םעד טלעטשעגרָאפ אמתסמ ךיז השעמ:-תעב ןוא

 ,?םייה רעד ןיא טרַאוװרעד

 טיירב ַא וָאטַאכלעב ןיא דנוב רעד טריפ ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא

 דילָאס ַא טלָאמעד ןיוש טריפ ךענעה רבח רעד םגה .טעברַא עטגייווצרַאפ

 טקורעגסױרַא טרעוװ ןוא וויטקַא םוצ רעטייו רע טרעהעג ,ןבעל-עילימַאפ

 לָאמ יירד זיא רע .דנוב םעד ןטערטרַאפ וצ סעיציזָאּפ עטסקיטכיוו יד ףיוא

 -ַאב ךיז טָאה רע ואוו ,טַאר-טָאטש ןופ ןַאמטַאר סלַא ןרָאװשג טלייוװעג

 ןיטקַא ןעועג .ןעגנוטערטסױרַא עשיגָאל ענייז טימ טנכייצעגסיוא סרעדנוז

 -רעװטנַאה ןשיטסילַאיצָאס ןיא ךיוא ןוא עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי רעד ןיא

 ,דנַאברַאפ-רעק

 יד יירטעג ןבעל ןטַאװירּפ ןיא ןייז וצ טימַאב ךיז טָאה ןַאמרעביל

 עסיוװעג ַא סיוא טמוק םיא ןעוו .ערעדנַא טנרעלעג טָאה רע סָאװ ,ןּפיצנירּפ

 רע זַא ,ליפעג סָאד טָאה רע ןוא ?טנַאקירבַאפ לקיטש; ַא סלַא ןייגוצנָא טייצ
 טלָאװ רע יװ ,ןופרעד טדייל רע זַא ,רימ ןליפ ,ערעדנַא ?טריטַאולּפסקע;

 ביל סרעדנוזַאב םיא ןבָאה ,עגנוי יד ,רימ .,ךיז טימ ץנַאג ןעוועג טשינ

 לָאמניײק ,טרָאװ טכַארטעגכרוד ןייז וצ ןזיירק יד ףיוא ךיז טרעהעגוצ ,טַאהעג

 םיא טָאה ייברעד .טכַאוטרַאפ טסנרע קידנעטש ,שיטסַאבמָאב טשינ

 -גוזַאב ַא ןבעגעגוצ םיא טָאה סָאװ ,לכיימש רעשיטּפעקס ןימ ַאזַא טײלגַאב

 יד ןיא זיולב טשינ טעטכַאעג ןרָאװעג רע זיא טייקכעלרע ןייז רַאפ .ןח ןרעד

 -ַאב ןיא םיא טימ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,עלַא יד ןופ רָאנ ,ןזײרק-ײטרַאּפ

 ,גנוריר

 ויטקַא ועװעג רע זיא עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 טגָאזעגּפָא שירָאגעטַאק ךיז טָאה רע .,גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעד ןיא

 -ײטרַאּפ ַא ןיא ןרָאפעג ךיוא לָאמנייא זיא רע .טַאר-ןעדוי ןיא ןײגוצניײרַא

 עטנַאװעג רעייז ןעוועג ןענייז ןעגנולדנַאה עדייב ,וָאקרטעיּפ ןייק תוחילש

 רעבָא טָאה רע .םיא רַאפ קירעיורט רעייז ןקידנע ךיז טנעקעג ןבָאה ןוא

 ,טריטקיד םיא טָאה ןסיוועג ןייז יו ױזַא ןוטעג

 -ַארט ַא ןעוועג ווװָאטַאכלעב ןשידיי ןרַאפ זיא 1942 טסוגיוא רעט11 רעד

 גָאט םעד ןיא .ןייר-ןדיי ןרָאװעג טלָאמעד זיא װָאטַאכלעב .גָאט רעשיג

 -גוב עקירָאי-גנַאל ַא ,הנח עט'ח יד ,ןַאמרעביל ךענעה ןופ יורפ יד טרעוו

 ףיוא ָאנמלעכ ןייק טריטרָאּפעד ףַאי רעװָאטַאכלעב ןיא דילגטימ ַא ,עקטסיד

 ,סניטסיפיקס עוויטקַא ,רעטכעט ענעטָארעג ייווצ ענייז טימ רע .םוקמוא

495 



 טרעװ ךענעה .ָאטעג רעשזדָאל ןיא טריטרָאּפעד ןרעו ,עדלעז ןוא עדניה

 סיוא רע טכיוה ,רָאי קיצפופ קידנעייז טלַא ,1944 ןיא ןוא קנַארק ָאטעג ןיא
 ,המשנ ןייז

 ןבעל ןוא טעװעטַארעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעטכעט ייווצ ענייז זיולב טשינ

 ךיוא ,ןרעטלע ערעייז ןופ קנעדנָא םעד טעטעיּפ טימ ּפָא ןטיה ,קרָאי-וינ ןיא
 ,ןטרַאצ םעד ןעקנעדעג קידנעטש ןלעװ ,םירבח-ןעיידיא עטנָאנ ענייז ,רימ

 ךענעה ןעװעג זיא סע ןעמָאנ סנעמעוו ,טסילַאעדיא ןוא שטנעמ ןלעדייא
 : ,ןַאמרעביל

 יָקצינטישז המלש

0 

 גאטיירפ עקצרעה ןוא הקבר ,ץרפ

 ןשיווצ טלצרָאװעגניײא ךיז קרַאטש רעייז דנוב רעד טָאה ווָאטַאכלעב ןיא
 ,סולפנייא ןשידנוב ןרעטנוא ןעוועג ןענייז תוחּפשמ עצנַאג .ןסַאמ עשידיי יד
 ןיילַא רע .טניזעגזיוה ןייז טימ גאטיירפ דוד ןעוועג זיא תוחּפשמ יד ןופ ענייא
 ןענייז ייז ,ןעוועג טשינ רעדילגטימ-יײטרַאּפ עשידנוב ןייק ןענייז יורפ ןייז ןוא
 דוד ,ןלַאװו תעב טרפב ,ןרָאטַאטיגַא עשידנוב עכיירסולפנייא ןעוועג רעבָא
 רעד .ןעייר עשידנוב יד ןיא ןעוועג ָאי ןיוש ןענייז ןגעקַאד רעדניק .סגאטיירפ
 ץעקידנריפנָא ןַא ןעמענרַאפ וצ טרָאד ןוא דנוב ןיא ןעמוקוצניירַא רעטשרע
 ,גאטיירפ ץרפ ןעוועג זיא עיציזָאּפ

 רעשידנוב רענעפַאשעג סָאװ-רָאנ רעד ןיא ןעמוק וצ ןביוהעגנָא טָאה ץרּפ

 -עג זיא רע ,רעליש ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ,טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי
 רע טָאה סָאמ רעלופ רעד ןיא רעבָא ,טפנוקוצ רעד ןיא ןיוש וויטקַא ןרָאװ

 רע זיא טייצ עגנַאל ַא .ןעייר עשידנוב יד ןיא רעטעּפש ןזיװעגסױרַא ךיז
 ןופ רעציזרָאפ ,דנוב ןופ טעטימָאק רעװָאטַאכלעב ןופ רעציזרָאפ ןעוועג
 -לוש רעשידיי רעד ןיא וויטקַא ,דנַאברַאפ-רעקרעװטנַאה ןשיטסילַאיצָאס
 ןעוו ייס ,טעטימָאק-יַאמ ןט1 ןופ רעציזרָאפ לָאמ ליפ ןעוועג .עיצַאזינַאגרָא
 יד ןעוו ייס ,קידנעטשטסבלעז טרירטסנַאמעד טָאה עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד

 ,רעטעברַא עשיליוּפ יד טימ עמַאזניימעג ןעוועג ןענייז סעיצַארטסנָאמעד

 שידיי ןיא סעדער ענייז .רענדער רעקידרעייפ-םַאלפ ַא ןעוועג זיא ץרּפ
 עלַאגעלמוא ןַא טריפעג טָאה רע .רערעהוצ יד טּפַאכרַאפ ןבָאה שיליױּפ ןוא
 ןדיי ףיוא םָארגָאּפ רעקיטישּכ ןטימ תוכייש ןיא עיצַארטסנָאמעד עשידנוב
 -יטנַא רעװָאטַאכלעב יד ןבָאה ןעגנוטערטסױרַא עקיטומ ענייז רַאפ .1926 ןיא
 רעד תעב טלוב ןעז טנעקעג ןעמ טָאה סָאד .טסַאהעג קרַאטש םיא ןטימעס

 רעװַאטַאכלעב יד .,1929 ןיא טַאר-טָאטש רעוװָאטַאכלעב םוצ עינַאּפמַאק-לַאװ

 ,םיא ןגעק ןעגנואָארד טימ ןטערטעגסױרַא ןענייז ןטימעסיטנַא

 טפַאשלעזעג רעד ןיא ןטכיש ענעדישרַאפ ןופ טעטכַאעג ןעוועג זיא רע
 עקיטייז ליפ ךיז טימ ןסיירטימ טנעקעג טָאה רע .ןקַאילָאּפ ןוא ןדיי ןשיווצ
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 עקצרצה ץרּפ

 טקישעג םיא טָאה ןליוּפ ןיא דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד .ןשטנעמ
 -סױרַא עכעלטנפע טַאהעג טָאה רע ואוו ,וָאטַאמלעב רעסיוא רעטרע ןיא
 | ,ןעגנוטערט

 -יבָאמ רע זיא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא םעד ברע
 יד זיא געט עכעלטע ןופ ךשמ ןיא .ײמרַא רעשילױּפ רעד ןיא ןרָאװעג טריזיל
 -:ַאנַאפ ךיז ןוא ןרָאװעג טּפַאלקעצ ,טנידעג טָאה רע רעכלעוו ןיא ,ײמרַא
 1929 רעבָאטקָא 20 ןזיב שזדָאל ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז טָאה רע ,ןלַאפעגרעד
 רעשיטעווָאס רעד וצ חרזמ ןופ גנוטכיר רעד ןיא טזָאלעג ךיז טלָאמעד ןוא
 ,ענליוו ןייק ןעמוקעגנָא רע זיא 1929 רעבָאטקָא ןט26 םעד .טייז

 ,שיאײטרַאּפ ויטקַא ןעוועג ךיוא גאטיירפ ץרּפ זיא עגליוו ןיא
 ןופ רענייא זיולב טשינ ןעװעג זיא עקצרעה רעדורב רערעגניי רעד

 ןעוועג ךיוא ןײלַא זיא רע רָאנ ,ןרעטשנגרָאמ ןופ רעלטרָאּפס עטסעב יד
 ןיא וויטקַא ןעוועג עקצרעה זיא םעלַא ןופ רעמ .רָאטקורטסניא-טרָאּפס ַא
 ןופ רעציזרָאפ ןעוועג זיא רע .טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעד
 ,עיצַאזינַאגרָא-טפנוקוצ רעוװָאטַאכלעב רעד

 רעטייוצ רעד ןופ גייהנָא ןיא ןעמוקעג זיא עקצרעה ואוו ,ענליוו ןיא
 -נדישרַאפ ןופ ןטייקירעווש ןבָאה וצ ןעמוקעגסיוא םיא זיא ,המחלמ-טלעוו
 -ַאבעג ןבָאה טרָאד ןעוו ,ענליוו ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע .רעטקַארַאכ ןקיטרַא
 -טיל יד .,לַאגעלמוא ןעמוקעגנײרַא זיא רע ןוא רעניווטיל יד טעװעטַאבעל
 -ָאס רעד וצ םיא טלעטשעגוצ ןוא ענליוו ןופ טקישעגסױרַא םיא ןבָאה רעניוו
 -ָאנ ןטרעדנעעג ַא רעטנוא ןעמוקעגניירַא קירוצ זיא רע .ץענערג רעשיטעוז
 ,ןַאמדייז קיציא -- ןעמ

 ,סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טגנערבעגמוא ןענייז גאטיירפ עקצרעה ןוא ץרּפ
 ,טנַאקַאב טשינ זיא -- ? ױזַא יװ ?ואוו ?ןעוו
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 טרָאד זיא יז .ןירענליו ַא ןעוועג זיא יורפ סעצרּפ --- יקסנאק הקבר
 רענליו םעד טקידנעעג יז טָאה רָאי 21 וצ .,1908 ןיא ןרָאװעג ןריובעג
 "-ינַאגרָאילוש רעשידיי רעלַארטנעצ רעד ךרוד זיא ןוא רַאנימעס רערעל

 ,וָאטַאכלעב ןיא ןירערעל סלַא ןרָאװעג טרידנעמָאקער עיצַאז

 לוש עכעלטלעוו-שידיי רעװָאטַאכלעב יד טָאה יקסנָאק הקבר רַאפ
 ךיז טָאה עכלעוו ,עשרַאװ ןופ דנַאבנזָאר עלָאּפ ןירערעל סלַא טקיטפעשַאב

 רעד ןיא ןפלָאהעגטימ ךיוא ןוא ןירערעל סלַא ווָאטַאכלעב ןיא טנכייצעגסיוא

 עכלעוו ,יקסנָאק הקבר .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ טעברַא-יײטרַאּפ
 ןעמונעגסיוא קרַאטש רעייז טָאה ,דנַאבנזָאר עלָאּפ ךָאנ ןירערעל ןעוועג זיא
 ,יטקַא ךעלטפַאשלעזעג ןעוועג ךיוא ןוא ןירערעל ַא יו

 ןליּפש ךרוד לטעטש ןיא רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג זיא יקסנָאק הקבר

 ןיא טנכייצעגסיוא הקבר ךיז טָאה רַאנימעס-רערעל רענליוו ןיא ךָאנ .רעטַאעט

 רעד סָאװ ,ןעגנוריפפיוא ןיא ןעמונעג לײטנָא טָאה יז .ץנעט ןוא גנַאזעג
 רעד ףיױױא ןטירטסױרַא רעװָאטַאכלעב עריא .טנדרָאעגנייא טָאה רַאנימעס
 עפורג ַא טימ ןעמַאװצ .לטעטש ןופ םוקילבוּפ סָאז טּפַאכרַאפ ןבָאה עניב

 ןרעמונ-יוער ןיא ץנעט ןוא גנַאזעג טימ ןטערטעגפיוא יז זיא ןרָאטַאמַא
 רעד תבוטל ןעװעג זיא זיירק ןשיטַאמַארד םעד ןופ רעטַאעט ןליּפש סָאד

 ,רָאי 2 טנרעלעג יקסנָאק הקבר טָאה לוש רעד ןיא ,לוש רעכעלטלעוו-שידיי

 ןענרעל ןרָאפעג ןוא וָאטַאכלעב טזָאלרַאפ קילייוטייצ יז טָאה רעטעּפש

 -עמ רעד ןיא טעברַאעג ךיוא יז טָאה רעטרע ערעדנַא ןשיוװצ .ואוושרעדנא
 ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא יז .עשרַאװ ייב ןישעזדעימ ןיא עירָאטַאנַאס-םעד
 .גאטיירפ ץרּפ טימ טַאהעג הנותח טָאה ןוא וװָאטַאכלעב

 ךיז יז טָאה המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא
 זיא יז .וָאטַאכלעב ןיא גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןיא טקילײטַאב וויטקַא
 -ַאזינַאגרָא-ןעיורפ רעשידנוב רעװַאטַאכלעב רעד ןופ וורענ-סנבעל רעד ןעוועג
 עיצַאזינַאגרָא-רעדניק רעשידנוב רעד טימ טריפעגנָא ךיוא טָאה יז .ףַאי עיצ

 רָאפנעמַאזוצ-לבוי ןשידנוב םעד ןיא ןעמונעג לײטנָא יז טָאה 1927 ןיא .ףיקס

 -טָאטש רעװָאטַאכלעב םוצ טרידידנַאק יז טָאה 1939 לירּפַא ןיא .עשרַאװ ןיא
 .עטסיל רעשידנוב רעד ףיוא טַאר

 ,געט ערעווש רעביא יז טבעל המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ביײהנָא ןיא
 ןיא ןרָאװעג טריזיליבָאמ זיא רעכלעוו ,ץרּפ ןַאמ ריא ןכוז יז טרָאפ טשרעוצ
 טייצ רעד ןיא ,המחלמ רעד ןופ ךורבטיוא ןרַאפ ךָאװ ַא ײמרַא רעשיליוּפ רעד
 -טנַא םעד ךָאנ .טשינ רעבָא םיא טניפעג יז .ענליוו ןיא ןעוועג זיא יז ןעוו

 ,תרבועמ ןעוװעג זיא יז שטָאכ .ײמרַא רעשטייד-יצַאנ רעד רַאפ יז טפיול
 ןופ טריּפוקֶא ןעוועג ךיוא ןיוש זיא סָאװ ,ןילבול זיב סופ וצ ךָאד יז טפיול
 | ,יימרַא רעשטייד רעד

 סָאד .ענליוו ןייק טרָאד ןופ ןוא װָאטַאכלעב ןייק קעװַא קירוצ זיא יז

 ןדײל עכעלניּפ טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא ענליוו ןייק ךיז ןגָאלשרעד

 -החּפשמ ערעדנַא ןוא ןַאמ ןטימ ןעמַאזוצ ןעוװעג יז זיא ףוס-לכ-ףוס רעבָא
 .רעטכָאט ַא ןריובעג יז טָאה 1940 בייהנָא ןיא .רעדילגטימ
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 יד ןבָאה ןוא ענליוו ןייק ןיירַא 1941 רעמוז ןענייז ןשטייד יד ןעוו

 גאטיירפ עילימַאפ יד זיא ,ָאטעג ַא ןיא טּפוטשעגנײרַא גנורעקלעפַאב עשידיי
 קינסומ ףסוי טסידנוב רענליוו ןופ גנולייצרעד רעד טיול .ןעוועג טרָאד ךיוא

 ןַא ןיא ןרָאװעג טריטרָאּפעד דניק ןטימ הקבר זיא ָאקשטַאלק ַאלעה ןוא
 ןופ ןרָאי יד ןיא) 1943 רעבמעטּפעס ןט223 םעד גנוטכיר רעטסואווַאבמוא
 יטַאּפ ןופ עפורג רעד ןיא ןעוועג זיא יז ,(1948 קרָאי-וינ ,ןברוח ןששידיי

 ,רַאנָאּפ ןיא ןרָאװעג טגנערבעגמוא אמתסמ זיא ןוא רעמערק
 ןיא ןרָאװעג טריטרָאּפעד זיא וָאטַאכלעב ןיא עילימַאפ סגאטיירפ דוד

 ,רעמַאקדזַאג ןיא ןרָאװעג טגנערבעגמוא ןוא אנמלעכ ןייק 1942 טסוגיוא

 ,.ב .א

0 

 ןַאלּפַאק ןמלז

 ןברָאטשעג -- (ןלױּפ-שיסור) שילַאק ןיא 1900 לירּפַא ןט4 םעד ןריובעג

 ,הקבר ןוא רזעילא ,ןרעטלע ענייז .קרָאי-וינ ןיא 1966 יַאמ ןטימ ןיא

 1920 זיב .,רוטנעגַא-גנוטייצ ַא ןוא גנולדנַאהכוב ַא ןופ הנויח ןגיוצעג ןבָאה

 ןופ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעד ןיא ןעוועג
 ןוא רעקיצנַאװצ יד ןיא ,ןויצ-ילעוּפ יד

 רעקיטַאּפמיס ַא ןעוועג ןרָאי רעקיסיירד
 רעד ןיא וויטקַא 1939 ןופ ןוא דנוב ןופ

 זיא רָאי םעד ןיא ,גנוגעווַאב רעשידנוב

 ןַאמטַאר סלַא ןרָאװעג טלייוועגסיוא רע
 ,טַאר-טָאטש רעשילַאק ןופ

 רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ
 -ָארּפ-חרזמ יד ןיא קעװַא המחלמ-טלעוו

 -ָאס יד םיא טָאה לשימעׂשּפ ןיא ,ןצניוו

 ,הביס םוש ןָא טריטסערַא טכַאמ עשיטעוו

 -עשּפ ןיא תוסיפת יד ןיא ןסעזעג זיא רע
 טָאה טרָאד ןופ .ווָאגינרעשט ןוא לשימ

 רערַאלָאּפ רעד ןיא טקישרַאפ םיא ןעמ
 .,ר.ס.ס ימָאק ןופ טנגעג

 טימ .ןעגנונעוַאב עטכיל טימ ,רעטעװעטרַאּפסעגסױא ,רעטנוזעג ַא

 -כייו ַא טימ קיטייצביילג ןוא עמיטש רעקרַאטש ַא טימ ,טָארט ןרעכיז ןטסעפ
 ןוא עיגרענע טימ לופ ;טײקמערַאװ ןוא טייקיטומטוג טימ ,ןדער ןיא טייק
 טָא -- ,סערעטניא עכעלטּפַאשלעזעג עקיטרַאנדײשרַאפ טימ ,טײקוװיטקַא
 יװ רעגניי ךס ַא טקוקעגסיוא טָאה רע ,ןַאלּפַאק ןמלז טנעקעג רימ ןבָאה ַאזַא
 ,טביולגעג טשינ ןעמ טָאה ,ןרָאװעג קנַארק זיא רע ןעוו ןוא ,רָאי 66 ענייז טיול
 ...ףוס רעשיגַארט ַאזַא ןעמוק ןעק סע זַא

209 



 רעפייר רענעסקַאװרעד א יװ ןיוש דנוב םוצ ןעמוקעג זיא ןַאלּפַאק

 ןעװעג ןרָאי עגנוי ענייז ןיא רע זיא שילַאק טָאטשמיײה ןייז ןיא ,שטנעמ

 "עג זיא רע .רוטלוק רעכעלטלעוו-שידיי ןופ דלעפ ןפיוא רקיעב קיטעט

 ןפלָאהעג טָאה ,ָאשיצ ןופ גנוגעווַאב-לוש רעד טימ ג:ודניברַאפ ןיא ןענַאטש

 ; ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא לוש ַא שילַאק ןיא ןעיובוצפיוא ןוואורּפ עלַא ייב

 -גולמַאז-רָאלקלָאפ םיא רַאפ טריפעג ןוא ָאוװיי ןטימ ןזנוברַאפ ןעוועג זיא רע

 רעשידייל רעד ןופ גנולײטּפַא ןַא שילַאק ןיא טריזינַאגרָא טָאה רע ;ןעג

 רע .ןגולפסיוא עריא ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא ?טפַאשלעזעג-טפַאשטנעקדנַאל

 "נָאּפסערָאק טקישעג ,ןטפירשטייצ עשידיי עקיטרָא יד ןיא ןבירשעג טָאה

 טבילרַאפ קרַאטש ןעוועג זיא רע ."גנוטייצ-סקלָאפ, רעשידנוב רעד ןיא סעיצנעד

 רָאג ןוא ןושל ןשידיי ןופ ןטפַאשנגייא יד רַאפ שוח ַא טַאהעג טָאה ,שידיי ןיא

 טגָאמרַאפ טָאה סָאװ ,טנגעגמוא ןוא שילַאק ןופ שידיי םעד רַאפ סרעדנוזַאב

 יָאוװיי רעד ןיא טקורדעגּפָא רע טָאה 1963 ןיא .ןטײקיטרַאנגיײא לָאצ עשּפיה ַא

 ןטייקרעדנוזַאב, גנולמַאז עטנַאסערעטניא ןַא "ךַארּפש עשידיי, עבַאגסיוא

 ."שידיי רעשילַאק ןופ

 ןעוועג ןַאלּפַאק זיא ,ןכָארבעגסױא זיא המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןעוו

 ,הסיפת טכַאמעגכרוד דרע רעשיטעווָאס רעד ףיוא ןבָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא

 ןַאלּפַאק טלייצרעד -- ,טרעגנוהעג טָאה ןעמ,/ .ןרעגַאל-סטעברַא ,גנוקישרַאפ

 סָאװ ,טינ רעדנואוו ןייק זיא .ןטעברַא רעווש טזומעג ןוא --- ,ךוב ןייז ןיא

 ,טסַאל ערעוש יד ןטלַאהעגסױא טשינ ןבָאה עטקישרַאפ יד ןופ ליפ ,ליפ

 -רַא-סגנַאװצ םוצ ...ןתאלוח ערעדנַא ןוא ארגאלעּפ-אגניצ ףיוא טקנערקעג

 .ק .ש .ח -- טרעהעג טָאה רע רעכלעוו וצ ,עּפורג יד) רימ ןענייז רעגַאל-סטעב

 רָאי ןיא ,עיטסענמַא-יקסרָאקיש רעד תעב ןוא ,ןַאמ 200 ןרָאװעג טקישרַאפ

 החּפשמ רענעגייא ןייז ןופ ."טרעדנוה עּפַאנק זיולב סױרַא רימ ןענייז ,1

 ןענייז ןבילבעג ןוא ,דרע רעשיטעווָאס רעד ףיוא רעבירַא ןָאזרעּפ 8 ןענייז

 ןַאמ ַא טימ רעטסעווש ַא ענייז עטעװעטַארעג יד ןשיװצ ןעוועג ,ייווצ רָאנ

 רעד בילוצ טונימ 15 ףיוא טעברַא רעד וצ ןקיטעּפשרַאפ רַאפ ,דניק ןוא

 ןוא ,הסיפת ןיא טצעזעגניירַא רעגָאװש םעד ןעמ טָאה ,טײקנַארק סיורפ

 ןעגנַאגעגסיױא ןענייז דניק ןטימ רעטסעווש יד ךיוא .ןברָאטשעג טרָאד זיא רע

 ..טיונ ןוא רעגנוה ןופ

 ןיא ."דנַאברַאפ"ןטַאר ןיא ןטַארק יד רעטניהש טסייה ךוב סנַאלּפַאק

 ןוא טבעלעגרעביא טָאה רע סָאװ ץלַא טרָאד רע טבײרשַאב ךעלטיּפַאק עצרוק

 ץענערג יד ןײגרעבירַא ןופ טנעמָאמ םנופ ,דנַאל ןשיטעוװָאס ןיא ןעזעג

 ךיז טָאה סָאװ ,ײמרַא רעשילױּפ רעד טימ ןייגטימ ןוא גנואיײרפַאב רעד זיב

 "ַאב טרָאד ןרעװ ןשינעעשעג ןוא ןּפיט ,רעדליב ךס ַא .טעדנירגעג טרָאד

 עשידיי ;טײקלױרג רעקידתונמחרמוא ןוא ריקליוו ןופ רעדליב :ןבירש

 עכעלביײרשַאבמוא ןוא טײקנפלָאהַאבמוא ןיא ,טייקנריולרַאפ ןיא ןשטנעמ

 -ַאס ןופ ןרעטסומ --- סרעשרָאפסיױא-.ד .וו .ק  .נ יד ,ןקורטילָאּפ יד ; ןדייל

 ענעזעוועג ךיוא ןפָארטעג ןַאלּפַאק טָאה ןרעגַאל יד ןיא .טייקשהיח ןוא םזיד

 ָאד דרע יד טָאה ןרערט ןעמיק .?טקידניזרַאפ, ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטסינומָאק
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 ,ללח ןיא טָאכעעג רעהפיוא ןָא טָאה ייו ןוא ץכערק .ךיז ןיא טּפַאזעגנייא
 יד ,זנוא רעביא ךיז לָאז סע רעוו ,ןרעהרעד ייז לָאז סע רעוו ןעוועג טשיג
 ,"ןעמערַאברעד ,ןפַאלקש-ןשטנעמ

 טימ ךַאמּפָאטפַאשטנײרפ םעד ןכָארבעג טָאה רעלטיה יו םעד ךָאנ
 -ּפַאק זיא ,דנַאלסור-טעווָאס ןלַאפַאכ זיא רע ןוא גנוריגער רעשיטעווָאס רעד

 רעד ןופ ןעגנולײטּפָא טימ .עיטסענמַא רעד ךָאנ ןרָאװעג טײרפַאב ךיוא ןַאל
 ,ןבילברַאפ טרָאד זיא ןוא לאושייץרא ןייק ןעמוקעג רע זיא ײמרַא רעשילױּפ

 עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ דילגטימ רעוויטקַא ןַא ןעוועג זיא רע
 -תנידמ ןיא דנוב ןופ טעטימָאק-דנַאל ןיא ןרָאװעג טלייוװעגסיוא זיא ןוא
 ןעוועג רע זיא ָאד ךיוא .עקירעמַא ןיא ןעמוקעג רע זיא רעטעּפש .,לארשי
 סערעטניא סיורג ןזיוועגסיורַא ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא

 ,ללכב ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג םוצ ןוא ןטייקיטעט עשידנוב יד וצ

 .ק .ש .ח

0 

 ךרָאטש הדוהי שרעה

 ,1906 רעבָאטקָא ןט24 םעד ,ןלױוּפ-שיסוד ,שילַאק ןיא ןרָאװעג ןריובעג

 זיא רע .יירעדניבנייא רעסיורג ַא טימ טריפעגנָא טָאה רענייז רעטָאפ רעד

 ןוא רעקרעװטנַאה יד ןופ רעציזרָאפ ןרעדנַא ןשיווצ ,רעוט-ללכ ַא ןעוועג

 ,טַארטסיגַאמ ןשיטָאטש ןופ קינוװַאל
 -ַאב ןעוועג זיא עלהיח רעטומ ןייז

 ףליה ריא טימ טָאטש ןיא טמיר

 .עקיטפרעדַאב טיונ רַאפ

 "עה רעדָא הדוהי שרעה ןוז רעייז
 טָאה ,ןפורעג םיא טָאה'מ יו ,קעינ
 ןופ תודימ עטוג ךס ַא ןעמונעגרעביא
 -עג זיא רע .עמַאמ-עטַאט ענייז

 ןוא ןצישַאב וצ טיירג קידנעטש ןעוו
 ןוא ןעמירָא ןרַאפ ןלעטשנייא ךיז

 טקידנעעג טָאה רע .,ןטקידײלַאב

 ,עיזַאנמיג עשהכולמ ןסַאלק סקעז

 -רעל ןייז ןסייררעביא טזומעג רעבָא
 ךיז רע טנרעל רָאי ןצפופ וצ ןענ טו יע

 רע ,(ןישַאמ-קורד רעד ייב) רעקורד ַא ןיא רעצעז ַא טרעוו רע .ךַאפ ַא ןיוש
 טקורדעג זיא סע ואוו ,שילַאק ןיא יירעקודד סנַאװדַאר ןיא רעצעז-טּפיוה טרעוו
 ,1927 רָאי ןויב טעברַאעג רע טָאה טרָאד .ַאקסילַאק ַאטעזַאג יד ןרָאװעג

 -ןצ דנוב-טנגוי ןיא דילגטימ ַא ןעוועג רע זיא ןָא ןרָאי עירפ ענייז ןופ

 רענדער ןוא רָאטַאזינַאגרָא רעטוג סלַא סיוא טרָאד ךיז טנכייצ רע .טפנוק
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 -עגסיוא ךיוא ךיז טָאה קעינעה .טנגוי רעד ייב טבילַאב קרַאטש טרעוו ןוא
 -טנַא זיירק רעשיטַאמַארד רעד ,ןטייקיאעפ עשיטַאמַארד ענייז טימ טנכייצ

 -ַארד רעקיזָאד רעד ,זיירק םעד ןופ רעסישזער טרעװ רע ןוא ךיז טלקיוו
 -ַאב טרעוו ןוא קרעוװו עשיסַאלק ךס ַא פיוא טריפ "יװרַא, זיירק רעשיטַאמ
 .עידוטס עשיטַאמַארד עטוג ַא יו ,שילַאק טָאטש רעד רעסיוא ךיוא טנַאק

 עיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ עשידנוב יד ןעק ,זיירק םעד ןופ הסנכה רעד קנַאדַא

 לוש-םעדעמ יד ךיוא .לַאקָאל ןסיורג ַא ןטלַאהסיױא גנַאל-ןרָאי שילַאק ןיא

 ?יװרַאק זיירק ןשיטַאמַארד ןכרוד טציטשעג טרעוו

 ןוא לוש-םעדעמ רעד ןופ טעברַא-רַאטערקעס יד ךיוא טריפ ךרָאטש

 רעשידנוב רעד ןופ ןעגנוגײװצּפָא ךס ַא ףיוא קיטעט זיא ןוא ןטרָאג-רעדניק
 .שילַאק ןיא גנוגעווַאב

 עכלעוו ,ץַאק עינעג ןירערעל רעד טימ הנותח רע טָאה 1920 רָאי ןיא
 -גיק ןוא לוש-םעדעמ רעד ןיא שילַאק ןיא טעברַאעג טייצ רענעי וצ טָאה

 יד) עלהיח רעטכָאט ַא םיא ייב ןריובעג טרעו 1921 רָאי ןיא ,ןטרָאג-רעד
 1937 רָאי ןיא ,(עילַארטסױא ,ןרובלעמ ןיא עדייב ןבעל רעטכָאט ןוא רעטומ

 יד טָאה רָאי םענעי ןיא .שילַאק ןזָאלרַאפ החּפשמ ןייז טימ ךלואטש זומ
 ןופ ,קיטילָאּפ רעשיטימעסיטנא רעד ןופ ןטילעג לעיצעּפס שילַאק טָאטש

 ךרָאטש טָאה יירעקורד רעד ןיא רָאי 15 קידנטעברַאּפָא .?ָאגעוװס ָאד יֵאווס;
 טרעדָאפעגפיוא טָאה ַאקסילַאק ַאטעזַאג יד .טעברַא יד ןזָאלרַאפ טזומעג
 -טפיוה רעד ןעוועג זיא סָאװ ,דיי םעד וליפא ןקיטיײיזַאב וצ םיטַאבעלַאב ענייז

 ,רעטעברַא

 ךרָאטש קעינעה טרעוו ,קסירב ןיא םָארגָאּפ ןכָאנ ,1927 רָאי ןבלעז ןיא

 -קנופ סלַא קסירב ןייק דנוב ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןכרוד טקישעגרעבירַא

 ךָאנ עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןבעלוצפיוא ןוא ןקיטומרעד וצ ידכ ,רַאנָאיצ

 רעקיזָאד רעד ןיא ןײרַא ךיז טפרַאו רע .ןשינעבעלרעניא-םָארגָאּפ ערעווש יד
 עכעלגעמ עלַא טריזינַאגרָאער ןוא טריזינַאגרָא רע .ןבעל ןוא בייל טימ טעברַא

 -טנגוי ,ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ :גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןופ ןגייווצ

 -גָאט ַא ךיוא יװ ,ןּפורג-ףיקס ,רעטסעקרָא ןַא ,זיירק ןשיטַאמַארד ַא ,ןזיירק
 רעקיטכערּפ ַא טפיקעג טרעװ סע .גנװײּפשַאב טימ רעדניק רַאפ םייה
 ןבָאה סעיצוטיטסניא עשידנוב עלַא יד ואוו ,טָאטש ןופ רטנעצ ןיא לַאקָאל
 ןטסערג ןיא טנדרָאעגניא קסירב ןיא טרעװ 1927 רָאי ןיא .םייה רעייז
 סױרַא טערט ךרָאטש .ךנוב ןופ לבוי רעקירָאי-קיצרעפ רעד טָאטש ןופ לָאז
 -רעד סיורג טימ .קורדנייא ןקרַאטש ַא טכַאמ סָאװ ,שיליוּפ ןיא עדער ַא טימ
 -טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב קסירב ןיא קיטעט רע זיא גלַאפ

 .המחלמ

 ךיז ןבָאה קסירב ןופ ןסַאג יד ףיוא ןעוו ,1929 רענמעטּפעס ןט26 םעד
 רענעפ עשיטעווָאס יד טימ רענעפ-ץיירקנקַאה עשיצַאנ יד ןפָארטעגנעמַאזוצ
 -סיװעשלָאב רעד ןוא רעמַאה ןוא פרעס םעד ךיז ףיוא טַאהעג ןבָאה סָאװ
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 דָארג -- דיל לעסעװ-טסרָאה ןטימ ןסָאגעגנעמַאזוצ ךיז טָאה ןמיה רעשיט
 -גָאװ ןכָאװ ייווצ ענייז ןופ ןעמוקעגקירוצ ךרָאטש קעינעה זיא גָאט םענעי
 ןופ ןטלַאהַאבסױא ךיז טָאה רע ואוו ,סעטָאלב רעסעילָאּפ יד ןיא ןשינעל
 סָאװרַאפ :טגערפעג םיא ןבָאה טניירפ ענייז .רעדרעמ עשירעלטיה יד
 ?ימרַא רעשיטעוװָאס רעד ןופ םוקנָא ןטימ םײהַא ןעמוקעגקירוצ זיא רע
 יד ןזָאלרַאפ ןשטייד יד ןעוו ,טנעמָאמ םעד טימ; :טרעפטנעעג טָאה רע
 טעװ יײמרַא עשיטעװָאס יד .ןבָאה וצ ארומ סָאװ טשינ ךיא בָאה ,טָאטש
 ליואוו ןרַאפ טעברַאעג לָאמ עלַא ךָאד בָאה ךיא ; ןָאט טשינרָאג רעכיז רימ
 ,?סַאלק-רעטעברַא ןופ

 ןכרָאטש ןעמוקעג ןעמ זיא ,טָאטש ןיא ןעמ'קנָא ןייז ךָאנ סנגרָאמוצ ףיילג
 טָאה רע .יירעקורד רעשהכולמ ַא ןיא -- ךַאפ ןייו ןיא טעברַא ןגיילרָאפ
 םיא ייז ןבָאה ךָאװ עצנַאג ַא .טעברַא יד ןעמענוצנָא ןעוועג םיכסמ ךיילג
 זיא ,רעבָאטקָא ןטירד םעד ,גָאט ןטעביז ןפיוא .ןטעברַא טרָאד טזָאלעג
 ןעמ טָאה רעטעּפש .ןעמוקעגקירוצ טשינ טעברַא רעד ןופ םײהַא רעמ רע
 זיא ךָאװ רעבלעז רעד ןיא ,ןרָאװעג טריטסערַא זיא רע זַא ,טסואווהעד ךיז
 -ײטרַאּפ רעשידנוב רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןרָאװעג טריטסערַא קסירב ןיא
 ןוא םיובנענעט ריאמ לארשי רעריסַאק רעד ,רעדיינש דוד עיצַאזינַאגרָא
 ,ךרָאטש קעינעה רַאטערקעס רעד

 ַא ,רעניואוונייא רעקסירב ַא הסיפת ןופ ןרָאװעג טיירפַאב זיא'ס ןעוו
 -רעד ליפ ךיז ןעמ טָאה ,ןכרָאטש טימ ןעמַאזוצ ןסעזעג זיא סָאװ ,טנַאלוקעּפש
 -ןעטש ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןעגנושרָאפסױא יד זַא ,סנטשרע : םיא ןופ טסואוו
 -עצ ַא ןעגנערבקירוצ ןוא ןעמענוצ םיא טגעלפ ןעמ .טכַאנ רעד ןטימ ןיא קיד
 ןענייז ןעגנוקידלושַאב .םינּפ ןלָאװשעג ַא טימ ןטעשטעילַאקעצ ַא ,ןטּפַאלק
 ,ץייווש ,ווענעשז ןיא ץנערעפנָאק ַא ףיוא ןרָאפעג זיא רע : עכלעזַא ןעוועג
 ןיא לעיצעּפס ןטעברַא ןיירַא זיא רע : ןיקצָארט טימ ןפָארטעג ךיז טָאה רע ואוו
 עכעלנע ןיא טעברַא-שזַאנָאיּפש ַא ןריפ וצ טרָאד ידכ ,יירעקורד-סבַאטש
 ןביירשוצנָא טרעדָאפעג ךיוא םיא ןופ ןבָאה ייז ,םילובליב עזעירעטסנָאמ
 .דנוב ןופ ןּפיצנירּפ ןוא םַארגָארּפ ןגעוו

 לָאמ לפיוו .ןעוועג טשינ זיא םיא ןופ תועידי עקידרעטייוו םוש ןייק
 ךיז ןבָאה ,ריביס ןייק טקישרַאפ טָאה'מ עכלעוו ,רעטכָאט ןוא יורפ ןייז
 ןגעוו ןסיוורעד וצ ךיז טעּפע ןענינילַאק ןוא ןענילַאטס וצ ווירב טימ טדנעוועג
 ,רעכיז זיא רע .רעפטנע ןייק ןעמוקַאב טשינ לָאמ ןייא ןייק יז ןבָאה ,םיא
 רערעסעב ןוא רערענעש ַא ןופ רעמיורט ןוא רעפמעק רעטנזיוס ליפ יװ
 .דנויק.1 ןופ ןרעלעק יד ןיא טיוט םוצ ןרָאװעג טקינײּפרַאפ ,טלעוו

 ןאמרעסַאוו-ץַאק עינעג

 (ךרָאטש רעירפ)
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 רינשוק ?טָאמ

 ןברָאטשעג -- ןליוּפ ,וָאכָאטסנעשט ןיא 1915 ילוי ןט6 םעד ןריובעג

 ,לארשי ,ביבא-לת ןיא 1960 יַאמ ןט8 םעד
 ןופ זיא םייח רעטָאפ ןייז .ןרעטלע עשירַא טעלָארּפ עשידנוב ןופ ןוז

 -בערט ןיא ןעמוקמוא ןייז זיב 2 : יי 0
 ןיא וויטקַא ןעוועג 1942 ןיא עקניל
 "ומ יד .גנוגעווַאב רעשידנוב רעד
 ןיא דנוב ןיא ןײרַא זיא היח רעט
 -טיה יד טבעלעגרעביא טָאה ,5

 רעטייוו ןוא עילַאװכ-דרָאמ עשירעל
 -ידנוב רעד טימ ןדנוברַאפ ןבילבעג
 ,גנוגעווַאב רעש

 1920 ןיא טקידנעעג טָאה לטָאמ

 רעטייוו ןוא לוש-סקלָאפ עשיליוּפ ַא

 טעברַאעג גָאטײב .,טנרעלעג ךיז
 ןטנווָא יד ןיא ןוא יירעדיינש ייב

 ,טרידוטש
 -נוב רעד וצ טרעהעג 1926 ןופ

 .טפנוקוצ דנוב טנגוי םוצ 1921 ןופ ןוא ףיקס עיצַאזינַאגרָא-רעדניק רעשיד
 רעשידנוב רעד ןיא רעוט רעוויטקַא ןַא יו טקורעגסױרַא ךיז טָאה רע

 -עג רעטעּפש .גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא ךיוא יו ,טעברַא-טנגוי
 ןרַאפ טגרָאזעג טָאה סָאװ ,זָאט טפַאשלעזעג רעד ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא ןרָאװ
 רעד ןיא וויטקַא ןעוועג קיטייצכײלג .,רעדניק עשידיי עמירָא ןופ טנוזעג

 ,עיצַאזינַאגֹרָא רעשידנוב
 1939 רעבמעטּפעס ביײהנָא ןיא ןבָאה ןעײמרַא עשטייד-יצַאנ יד ןעוו

 רעד ןיא יא ויטקַא רעטייוו ןעוועג רינשוק זיא ,וָאכָאטסנעשט ןעמונרַאפ
 ַא טריפעג טָאה סָאװ ,זָאט ןיא יא ,דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשידרערעטנוא

 .ָאטעג ןיא טעברַא ףליה
 ,ןירעירוק עשיליוּפ ַא טריטסערַא געוו ןפיוא ןעמ טָאה 1941 רעמוז

 עלַאגעלמוא טריפעגרעדנַאנַאפ עשרַאװ ןופ טָאה סָאװ ,ַאקסוועינשיוו ַאגיװדַאי
 ייר ַא ןענופעג ריא ייב טָאה'מ .ץניוװָארּפ רעד ןיא רוטַארעטיל ששידנוב

 -סערַא ןטרָאד טָאה ָאּפַאטסעג יד .ווָאכָאטסנעשט ןופ ךיוא יז ןשיווצ ,ןסערדַא
 ,טַאטשנעקרעב השמ ןוא עלעזייר קלָאפרָאּפ סָאד -- רעוט עשידנוב יד טריט

 רעטעּפש רעבָא ,ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג זיא םיא .ןרינשוק טכוזעג ךיוא טָאה'מ
 טָא .טלעטשעגוצ ןיילַא ךיז טעטימָאק ןשידנוב ןופ סולשַאב ַא טיול רע טָאה
 ; טלייצרעד ןיילַא םעד ןגעוו טָאה רינשוק לטָאמ סָאװ

 טעברַא-ָארויב ןיימ ייב ןסעזעג ןיב ךיא ןעוו ,1 לוי ןט16 םעד;

 זַא ,רעטצנעפ ןכרוד ןגירשעגניירַא ךַאװ רעזנוא ןופ רבח ַא טָאה ,יזָאט' ןיא
 רעכלעוו ךרוד ,ריט רעבלעז רעד ךרוד סױרַא ףכית ןיב ךיא טייג ָאּפַאטסעג
 -נוא ןופ סױרַא ייז ןיב ךיא סָאװ ,המקנ סלַא ,ןײרַא ןענייז טײליָאּפַאטסעג יד
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 עמַאמ ןיימ ,'זָאט' ןופ רעטעברַאטימ 5 טריטסערַא ייז ןבָאה ,טנעה יד רעט

 ךיא בא ,ןסישרעד וצ טָארדעג טָאה ָאּפַאטסעג יד עכלעוו ,רעדורב ןוא

 ןופ עיציזָאּפסיד רעד וצ טלעטשעג ךיז בָאה ךיא .ןלעטשוצ טשינ ךיז לעוו

 טָאטש יד ןזָאלרַאפ לָאז ךיא זַא ,ןסָאלשַאב טָאה רעכלעוו ,טעטימָאק-יײטרַאּפ

 יד ןופ עגַאל יד ןעו .ןרעװ רָאלק טעװ עיצַאוטיס יד זיב ןטרַאװּפָא ןוא

 -ַאב טעטימָאק ןופ טייהרעמ יד טָאה ,ךעלרעפעג ןרָאװעג זיא עטריטסערַא
 ערעזנוא רַאפ תוירחא יד ןגָארט וצ ביוחמ ןענייז רימ זיולב זַא ,ןסָאלש

 ןרעכיז ַא ףיוא ייג ךיא סָאװ םעד ףיוא קידנקוק טשינ ,רעבירעד .םישעמ

 לגענ יד ןופ עקידלושמוא ןעמענוצסיױרַא ידכ ,ןלעטשוצ ךיז ךיא זומ ,טיוט

 ךיא .טייהרעמ רעד ןופ גנוניימ רעד טימ ןעוועג םיכסמ בָאה ךיא .טיוט ןופ

 ?ָאּפַאטסעג ןיא קעװַא ןיב ןוא םירבח ןוא עטסטנָאנ טימ טנגעזעג ךיז בָאה

 ,(310-209 .זז ,ןברוח ןשידיי ןופ ןרָאי יד ןיא)

 טַאטשנעקרעב קלָאפרָאּפ םעד ןוא םיא יבגל ןעמ טָאה ָאּפַאטסעג ןיא

 -ַאב ןעמ טָאה סעקינדַאלקַאז יד .ןרוטרָאט עטסכעלרעדיוש יד טדנעװעגנָא

 -ַאב עסיורג ךָאנ ,ףוסל .הסיפת ןיא טקיניײּפעג םיא ייז ןבָאה ןכָאװ 9 ,טיירפ

 זיא רינשוק לטָאמ ןוא ָאּפַאטסעג יד ןפיוקוצרעביא ןעגנולעג זיא ,ןעגנואימ

 ,יירפ רעד ףיוא סױרַא

 ויטקַא טרעו רע .דנוב ןיא רעטייו רע טעברַא גנואיירפַאב רעד ךָאנ
 יד ןיא ןשטנעמ סױרַא טקיש ,ָאטעג ןיא גנוגעוװַאב-דנַאטשרעדיװ רעד ןיא
 רעד ןפַאשעג טרעוו סע ןעוו .רעוועג רעביא טריפ ןוא רעדלעװ-רענַאזיטרַאּפ
 -ַאכָאטסנעשט יד טימ ןעמַאזוצ רע טרעוו ,וָאכָאטסנעשט ןיא *רעגַאל-גַאסַאה;
 ןדיי ענעבילבעג-ןבעל יד טימ ןעמַאװצ .טרַאּפשעגנײרַא ןיהַא ןדיי רעוו
 -ירַא רע טרעוו דלַאװנעכוב ןופ ,דלַאװנעכוב ןייק טקישעגסױרַא רע טרעוו
 ןופ ,ןעזלעב-ןעגרעב ןייק טרָאד ןופ ,"ַארָאד , רעגַאל-ןטיוט ןיא טריפעגרעב

 ,1945 לירּפַא 27 םעד םיא ןעײרפַאב רעדנעלגנע יד ןענַאװ

 ןוא װָאכָאטסנעשט טָאטש-םייה ןייז ןיא קירוצ רע טמוק 1945 ילוי ןיא
 ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןיא טעברַא רעד וצ קירוצ ךיז טלעטש
 -ַאטקיד-שיטסינומָאק רעשילױוּפ רעד יו םעד ךָאנ .רַאטערקעס רעד טרעוו
 ,סעיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ יד ןרידיווקיל וצ ןעגנואווצעג טָאה םישזער רעשירָאט
 -עיוהעגמוא ןוא שפנ-תריסמ טימ ןבָאה ןטסידנוב ענערָאװעג-לוצינ יד סָאװ
 ןרירגימע וצ ןטסידנוב ליפ רינשוק טפלעה ,טיובעגפיוא טפַאשיירטעג רער
 ואוו ,לארשי ןייק ןעמוקעג 1956 ןיא רע זיא החּפשמ ןייז טימ .ןלױּפ ןופ
 רעד ןופ גנוריפנָא רעד ןיא טרָא ןעעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ דלַאב טָאה רע
 ענעדישרַאפ ןיא ןוטעגנײרַא ןעוועג רע זיא שפנו בלב .גנוגעווַאב רעשידנוב
 ,טײקיטעטיײטרַאּפ רעד ןופ ןגייווצ

 -ײטרַאּפ ַא ףיוא ןרָאפעג ביבא-לת ןופ רע זיא 1960 יַאמ ןט7 םעד
 -ץרַאה ַא ןעמוקַאב רע טָאה טכַאנ ןטימ ןיא .עבש-ראב ןיא גנולמַאזרַאפ
 ,לָאטיּפש רעביבא-לת ןיא ןברָאטשעג ירפ רעד ןיא זיא ןוא קַאטַא

 -רַאפ ןטימ :יקסנעמעלעצ בקעי .,1948 קרָאי-ינ ,ןברוח ןשידיי ןופ ןרָאי יד ןיא ; .ב
 .קרָא-רינ 1960 ינוי ,טײצ רעזנוא : גרעבנונ רוטרַא .1963 קרָאיריג ,קלָאפ םענעטינש
 ה ש י .ביבא-לת ,1960 ינוי ,ןגַארפ-סנבעל
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 שטיוועקניר עינעג ןוא בקעי םהרבא

 -רַאו ןופ תונכש ןיא עצירג לטעטש ןופ טמַאטשעג טָאה בקעי םהרבא

 -ארמג ַא ןעוועג זיא טידנעב .שטיוועקניר עשַאב ןוא טידנעב ןופ ןוז ַא .עש

 עזעיגילער ןופ רבחמ ַא ןעוועג ךיוא זינ רע ,ןדמל רעסיורג ַא ןוא דמלמ

 זיא לשרעה רעדורב ןייז .םירמאמ
 .קצעיוָאזַאמ-קסנימ ןיא בר ןעוועג

 ַא ןבעגעג רע טָאה רעדניק יד
 ךָאד .גנואיצרעד עזעיגילער-גנערטש

 קיזייא -- ןיז ענייז ןופ ייווצ ןענייז
 -ַאב ןרָאװעג -- בקעי םהרבא ןוא
 ךיז ןוא ןדיי עכעלטלעוו קיניזטסואוו

 -ַאב רעשידנוב רעד טימ ןדנוברַאפ

 -ַאטשעג טייצ א זיא קיזייא .גנוגעוו

 ,עצירג ןיא דנוב ןופ שארב ןענ

 רעד תעב ןיוש זיא בקעי םהרבא
 ,עיצולָאװער רעדנעלסור רעטשרע
 םעניילק; ןיא ןעוועג ,1905 רָאי ןיא

 -עג םיא ףיוא טָאה סָאד ."דנוב : א

 ,רַאילָאטס ַא ,רעטעברַא ןַא ןרעוו רעטעּפש לָאז רע זַא ,טקריוו

 עשרַאו ,שזדָאל ןיא טעברַאעג ןוא עצירג טזָאלרַאפ טָאה בקעי םהרבא
 עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד רעטנוא ,ןטייצ עשירַאצ יד ןיא --- קעוװַאלצָאלוװ ןוא
 זיא רע .ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא ןוא חמחלמ-טלעו רעטשרע רעד תעב

 ,סערַאילָאטס-לבעמ יד ןשיווצ וויטקַא סרעדנוזַאב ןעוועג

 -ַאּפ ןיא טצעזַאב ךיז עינעג יורפ ןייז טיִמ ןעמַאזוצ רע טָאה 1922 ןיא
 טָאה ןוא רעטעברַא-ןיול סלַא טקיטפעשַאב ןעוועג זיא רע ואוו ,עניטסעל

 ,קידנעטשבלעז טעברַאעג רעטעּפש

 ןופ ןעמוק ןביוהעגנָא ןבָאה'ס ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 -ױּפ רעד טימ סױרַא ןענייז סָאװ ,ןטסידנוב עיסרעט ךרוד דנַאלסור-טעווָאס
 ןופ םייה יד יו ױזַא ,סעשטיוועקניר יד ןופ םייה יד זיא ,יײמרַא רעשיל
 ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןטרָאד .רטנעצ רעשידנוב ַא ןרָאװעג ,שטיװעלַאצ החּפשמ

 המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ .ןעגנולמַאזראפ ןוא ןעגנופערט ,ןעגנוטַארַאב

 ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןטסידנוב יד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ יד טייצ ַא ןענייז

 -רַאפ עקיטרָאד יד ןופ רענייא ףיוא .ביבא-לת ןיא יײועלָאטס סעשטיוועקניר

 עיצַאזינַאגרָא ןַא ןדנירג וצ סולשַאב רעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ןעגנולמַאז
 ,לארשי-תנידמ ןיא דנוב ןופ

 ןברָאטשעג שטיוועקניר בקעי םהרבא זיא טײקנַארק רערעגנעל ַא ךָאנ
 ,ביבא-לת ןיא 1967 רַאורבעפ 6 םעד ,רָאי 71 ןופ רעטלע ןיא

 רענילק רעד : שטיװעקניר בקעי .שטיװעקניר טידנעב : שטיוװועקניר אינעג ; .ב

 ץרעמ ,3 .מונ ,טייצ רעזנוא ;ןירג .מ .,1955 ביבא-לת ,עצירג תליגמ ןיא עדייב ,דנוב

 ,קרָאי-וינ-צ ,7

 .ח .ש י
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 א
 לא לא

 עשידנוב יד ןעוו ,1915 רָאי ןיא
 -רעוו ַא טריפעג טָאה עיצַאזינַאגרָא
 -רעוו רימ ךרוד יז זיא ,עיצקַא-ריב
 יז ,יײטרַאּפ רעד ןיא ןרָאװעג טריב
 רעד ןיא וויטקַא ןרָאװעג דלַאב זיא
 -ןצ טפַאשלעזעג-רוטלוק רעלַאגעל
 -טנגוי רעשידנוב רעד ןיא ןוא טפנוק
 -שְלֲא ךיוא ןיא ןוא עיצַאזינַאגרָא
 -ישרַאפ יד ןיא וויטקַא ןעוועג לָאמ
 טָאה דנוב רעד סָאװ ,ןטעברַא ענעד
 ,טריפעג

 יז טָאה עכעלטנגוי סלַא ןיוש
 ןפלעה וצ גנוגיינ ַא ןזיװעגסױרַא
 טפַאשלעזעג-רוטלוק רעד ןיא ,ךיז 2 8 רַאפ יװ םענעי רַאפ רעמ ןגרָאז ןוא

 ,טלָאצַאב טשינ טָאה רבח רעד זַא ,םענייק ייב קידנלַאפפיוא ןייז טשינ לָאז'ס ,עטרבח רעדָא רבח םוצ ןגָארטעגוצ ןילַא סע טָאה יז .טיורב-טגװָא רעדָא גָאטימ ןטסיזמוא ןַא רבח ַא רַאפ ןטעבעג ןוא עטסיירד-טשינ ַא ןעמוקוצ רימ וצ טפָא טגעלפ עינעג .טעפוב ַא ןוא ךיק ַא ןעוועג ךיוא זיא טפנוקו
 ןקיטפנוקוצ ריא טימ טנעקַאב ךיז טָאה יז ןעוו ,ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא

 ,טעברַא רעשיטקַארּפ רעדעי ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא ײטרַאּפ רעד ןיא וויטקַא ןעוועג ןעמַאזוצ ייז ןענייז ,שטיוועקגיר בוקַאי רבח םעד ,ןַאמ
 ,לארשי:ץרא ןייק בוקַאי ןַאמ ריא טימ יז טרירגימע 1922 רָאי ןיא

 עיירטעג עטוג ַא יוװ ןוא ןיטסידנונ עיירטעג ַא ןבילבעג יז זיא טרָאד ךיוא
 ,ןענעדרַאנײא ךיז םירבח ענעמוקעג-שירפ ןפלָאהעג ןוא טגרָאזעג עמַאמ
 ,םייה עמירַאװ א ייז ייב ןענופעג ןבָאה טכלעוו ,םיטילּפ-ןטסידנוב רַאפ זיוה ןפָא ןַא ןעוועג זיא גנוניואוו רעייז

 ןבירשעג טָאה יז עכלעוו ןיא ,ןעינעג ןופ ווירב ןעמוקַאב טּפָא געלפ ךיא
 טָאה ןוא םירבח ענעמוקעגנָא ןופ עגַאל רעלעיצנַאניּפ רערעװש רעד ןגעוו
 -יג יד ןפלעה ֹוצ ףיױא טלעג ןעלמַאז קרָאי-וינ ןיא ןלָאז רימ ןטעבעג
 ,ענעמוקעג

 -ץרַאה ַא ןעמוקַאב סַאג רעד ןיא ביבא-לת ןיא יז טָאה 1961 ינוי ןט4 םעד
 ערעייט עקיצרַאה יד זיא ,רָאי 62 ןופ רעטלע ןיא ,ינוי ןט9 םעד ןוא ,קַאטַא
 ,ןברָאטשעג עינעג

 רעגנוי .ד .מ
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 שטיוועקניר קיזייא

 לטעטש ַא ,עצירג ןיא 1892 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא שטיוועקניר קיזייא

 רערעג יד טזָאלרַאפ רָאי 15 וצ ,דמלמ-ארמג ַא ןופ ןוז ַא .עשרַאװ ןופ טנָאנ
 -לוק רעשידיי ַא ןרָאװעג זיא רע א 8 ןײה עם ,טלעוו רעיינ ַא ןיא ןגָארטעגרעביר

 סָאד טָאה רעירפ .רעוט-רוט

 ןוא שרדמ-תיב ַא טנָאמרַאפ לטעטש

 ןיא ,םידמלמ ןוא םירדח ,להוש ַא

 רעשטייד רעד ןופ געט עטשרע יד
 רעטשרע רעד תעב עיצַאּפוקָא
 רעד ןרָאװעג -- המחלמ-טלעוו

 ,קעטָאילביב רעשידיי ַא ןופ רעיוב

 ,זיירק ןשיטַאמַארד ַא ןוא רָאכ ַא

 עשרַאװ ןייק ןפָאלעג זיא רע

 םעד עצירג ןייק ?טּפעלשעג , ןוא

 -סקלָאפ ןופ רעפעש ןוא טנעגיריד
 ןעמוקעג זיא רע .רואינש .מ ןרָאכ

 -עגסיוא ,בולק-רעסָארג ןשידנוב ןיא

 ןשיטַאמַארד םעד ןריפ טעצירג ןייק טגנערבעג ןוא ָאלדיש טסיטרַא םעד טכוז

 רענדער עשרַאװ ןופ טכַארבעג ןוא ןעגנוזעלרָאפ טריזינַאגרָא טָאה רע .זיירק
 -ּפָארַא ,ןּפורג-ןעייל ןוא ןזיירק-סגנודליב טריזינַאגרָא טָאה ,ןרָאטקעל ןוא
 ,קעטָאילביב רעד ייב טריזינַאגרָא ,ןסרוק-טנוװָא יד רַאפ רערעל טכַארבעג

 ןפַאשעג ןוא רעטעברַא יד ןריזינַאגרָא םוצ רעבירַא רע זיא םעדכָאנ

 -לדָאנ ,רעטעברַא-רעדעל ,רעטעברַא-רעקעב ןופ ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ

 -עג רוחב-הבישי רעקילָאמַא רעד זיא לענש רָאג .רעגערט ןוא רעטעברַא
 ,ןקיירטש ןופ רעריפנָא ןוא רעריזינַאגרָא ןַא ןרָאװ

 -ָארּפ ןעוו ,טייקיגנעהּפָאמוא רעשיליוּפ רעד ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא
 ַא ןפַאשעג קיזייא טָאה ,טרינָאיצַאר ןעוועג ןענייז ךיורבעג ןטשרע ןופ ןטקוד

 ןליוק ,טיורב ןופ רעלייטרַאפ רעד ןעוועג זיא סָאװ ,וויטַארעּפָאָאק-םוסנָאק
 ,גנורעקלעפַאב רעשיטָאטש רעד ןשיווצ לפָאטרַאק ןוא

 -רֶא רעד ןופ רעריפ רעד ןרָאװעג ,שיטילָאּפ ןסקָאװעגסיױא זיא קיזייא
 זיא ןוא ןָאיַאר ןצנַאג םניא וויטקַא ןרָאװעג ,עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעקיט
 זיא'ס .דנוב ןופ טעטימָאק-ןָאיַאר רעװעשרַאװ םנופ דילגטימ ַא ןרָאװעג
 טגעלפ טסנידרַאפ ןוא הסנכה עצנַאג ןייז ,הדובע עקילייה א ןעוועג םיא רַאפ
 .גנוגעוװַאב רעד ףיוא ןבעגסיוא רע

 םעד ןוא עצירג טנַאמרעד טנעמיטנעס טימ טָאה םעדעמ רימידַאלוו
 טָאה סָאװ ,רָאה עדנַאלב עגנַאל ןוא ןגיוא עיולב עסיורג יד טימ ןַאמנגנוי

 ןייז ןיא טָאה סָאװ --- ןַאמרעגנוי רעקיזָאד רעד .טכַארבעגּפָארַא טרָאד םיא
 ןעמַאוצ .שטיוועקניר קיזייא ןעוועג זיא -- ןעמעדעמ ןעמונעגפיוא לביטש
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 רעד ןעוו ,הסיפת רעשילױּפ רעד ןופ םעט םעד טכוזרַאפ רע טָאה ךס ַא טימ

 ,ןרָאװעג טריזילַאגעלעד 1920 ןיא זיא דנוב

 -יא ןכעלטפַאשנדײל ןופ ןרָאי עקידלרוג יד ןעמוקעג ןענייז רעטעּפש

 ןרָאװעג זיא'ס .ײטרַאּפ רעד ןופ קעװַא זיא רע ןוא טײרטש-יײטרַאּפ ןכעלרענ
 .ןרָאװעג טלייהרַאפ טשינ לָאמנייק זיא סָאװ ,םיא ןיא סיר ַא

 -ומָאק רעד ןיא ןיײרַא ָאד זיא ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג רע זיא 1922 ןיא

 גנוגעוַאב רעוויטַארעּפָאָאק רעד ןיא וויטקַא ןעוועג ; גנוגעוַאב רעשיטסינ
 קעװַא זיא רע .ןטרָאד ןבילבעג גנַאל טשינ רעבָא .טיבעג רוטלוק ןפיוא ןוא

 טָאה ָאד ךיוא ,ןָאינוי-ירענילימ רעד ןיא וויטקַא ןעויעג טייצ עגנַאל ַא ןוא
 "טנעווקעסנָאק ןוא תונשקע ,טייקכעלרע עכעלנייוועגרעסיוא ןייז ןזיוװַאב ךיז
 ,ךיוה-םעטָא ןטצעל ןייז זיב טסילַאיצָאס-טסיסקרַאמ ַא ןבילברַאפ זיא רע .טייק

 עקילָאמַא ןייז ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב םיא ןיא ןבילבעג ךיוא זיא'ס

 יד ןופ ,1921 -- 1916 ןרָאי יד ןופ גנוגעווַאב רעשידנוב רעד וצ טעטעיּפ

 .היטקַא שידנוב קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא רע עכלעוו ןיא ,ןרָאי
 רע40 יד ןוא -- ָאד ןשינעגעגַאב ענייז טבעלעגרעביא ףיט טָאה רע

 "עוו טימ ןוא ןליױּפ ןיא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,רעוט עשידנוב יד טימ --- ןרָאי
 ןופ ןרָאי עטסוויטקַא ענייז ןיא סעמַאזניימעג טַאהעג ליפ ױזַא טָאה רע ןעמ

 ,ןבעל ןשיטילָאּפ

 רעבָא טָאה רע ,קיטילָאּפ ןופ טייז ַא ןיא ןעוועג רע זיא ןרָאי עטצעל יד
 ןעשעג זיא סָאװ ,ץלַא טשרָאפעגכָאנ טיײקנַאזקרעמפיוא רעכעלדימרעדמוא טימ

 ,גנוגעוװַאב רעשידנוב רעד ןיא

 ןוא ןדייל ןוא ןייּפ ערעווש ןיא רָאי עטצעל סָאד טבעלעגכרודַא טָאה רע

 ,קרָאי-וינ ןיא 1952 ןיא ןברָאטשעג

 ןייז ןופ טונימ רעטצעל רעד זיב רפס ןופ שטנעמ ַא ןבילבעג זיא רע

 ןוא עשידיי -- עיזעָאּפ ןוא רוטַארעטיל ענייש טָאהעג ביל טָאה רע .ןבעל

 ,רוטַארעטיל-טלעוו

 רעלָא .ל

0 

 שטיווָאקלַאצ םייח לארשי

 םעד ןברָאטשעג -- ןלױּפ-שיסור ,עװָאסָאק ןיא 1872 רָאי ןיא ןריובעג

 .קרָאי-וינ ןיא 1957 רַאורבעפ ןט2

 .רעטעברַא-רעבעוו ןעוועג ןענייז ןרעטלע יד .הכלמ ןוא המלש ןופ ןוז

 ןילַא גניי זיא ןוא הרות-דומלת ןוא רדח ןיא טנרעלעג טָאה םייח לארשי

 ןופ רעטלע ןיא ןטרָאד ןוא קָאטסילַאיב ןיא טעברַאעג .רעבעוו ַא ןרָאװעג

 -ַאב-רעטעברַא רעד ןופ ךעלרעמעק עטשרע יד טימ ןדנוברַאפ ךיז רָאי 5

 ןופ ףוס ןזיב יירטעג ןבילבעג םיא רע זיא ,ךדנוב ןופ רענָאיּפ ַא .גנוגעוו

 ,ןבעל ןייז
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 ןוא ענדָארג ,ענליוו ,קָאטסילַאיב ןיא וויטקַא ןעוועג ןרָאי ןופ ךשמב

 סעיצַארטסנַאמעד ןוא ןקיירטש ליפ ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רע ,יָאנישזיר

 ,טריטסערַא ןעוועג לָאמ 2 זיא ןוא

 רע ואוו ,קָאטסילַאיב ןיא טעברַאעג ןרָאי ךס ַא רע טָאה רעבעוו ַא יו

 טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא עשידיי יד ןשיווצ טנַאקַאב טוג ןעוועג זיא

 -ייא ,טײקבעלטרַאװטנַארַאפ ןוא טייקכעלרע ןייז וצ יורטוצ ןטסכעה םעד

 ךיוא רע זיא ,ןײארַאפ-ליטסקעט רעקָאטסילַאיב םעד ןופ רעריפ יד ןופ רענ

 ןגייוצ עלַא ןיא ,גנוגעוװַאב -לוש רעד ןיא ,ײטרַאּפ רעד ןיא קיטעט ןעוועג

 ,המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ךָאנ זיב גנוגעווַאנ רעשידנוב רעד ןופ

 טצעזַאב רע .עקירעמַא ןיא טמוק ןוא קָאטסילַאיב רע טזָאלרַאפ 1923 ןיא

 רע .גנוגעװַאב רעד ןיא וויטקַא טרעוו ןוא ןָאסרעטעּפ ןיא הליחתכל ךיז

 ָאד ךיוא רעבָא .םַאזנייא רעייז ןעוועג עקירעמַא רעסיורג רעד ןיא זיא

 ,ןביולג ןייז ןוא ךיז יירט ןבילבעג קידנעטש רע זיא

 רעטייוצ רעד תעב ,קרָאי-וינ ןיא ,ָאד רע טגעלפ ,ןַאמ רעטלַא ןַא

 -מַאזרַאפ עשידנוב ףיוא ןעמוק טפָא רעטעּפש ךיוא ןוא המחלמ-טלעוו

 ,ןעזסיוא ןשיטעקסַא ןייז טול ןקרעמַאב טזומעג םיא טָאה ןעמ ואוו ,ןעגנול

 םעד טלגיּפשענּפָא ןבָאה עכלעוו ,ןגיוא עקידנעילג קידנעטש ,סקואוו ןכיוה

 ,רוד ןייז ןופ ןביולג

 ערעטלע רַאפ זיוה ןיא ןײרַא רע זיא ,ךַאװש ןרָאװעג זיא רע ןעוװ

 טימ טנכייצעגסיוא רעדיוו ךיז רע טָאה ָאד ךיוא .רעדילגטימ-גניר-רעטעברַא

 ןעמוקַאב טגעלפ רע סָאװ ,רַאלָאד רָאּפ יד ןופ .טפַאשיירטעג רעשידנוב ןייז

 -ּפָא קידנעטש רע טגעלפ ,תואצוה עכעלנעזרעּפ רַאפ גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ

 ןשידנוב םעד רַאפ ,טייצ רעזנוא רַאפ ךיז ןרעייטשייב ןוא לייט ןסיורג ַא ןרָאּפש

 דנוב רעד סָאװ ןעגנומענרעטנוא ענעדיישרַאפ רַאפ ,טעטימָאק-רינידרָאָאק

 ,בוט-םוי ןשידנוב ןייא ןייק טזָאלעגכרוד טשינ טָאה רע .ןענדרָאניא טגעלפ

 ,חוכ טַאהעג טָאה רע ןעוו

 רעטלע ןיא םעטָא ןייז טכיוהעגסיוא רע טָאה לָאטיּפש רענילקורב ַא ןיא

 ,רָאי 84 ןופ

 ה .ש יי

0 

 לעדנימ סירָאמ

 ערעדנַא ןוא ןטסידנוב ןשיווצ טנַאקַאב טוג זיא לעדנימ סירָאמ ןעמָאנ רעד

 עכלעוו ,יד ןשיווצ ךיוא יוװ ,דנַאלגנע ןיא ןזיירק-רעטעברַא עשידיי עוויטקַא

 ןלעװ ,טנעקעג םיא ןבָאה עכלעוו עלַא .ןָאדנָאל ןיא רעגנעל ןעוועג ןענייז

 טָאה לעדנימ .קינשַאּפערָאה ןשידיי םעד ןופ טלַאטשעג יד ןסעגרַאפ טשינ

 -שיפיט עצנַאג יד ןרָאװעג טגײלעגפױרַא םיא ףיוא טלָאוװס יו ןעזעגסיוא

 ,עקיטסייג טגָאמרַאפ קיטייצכיילג רעבָא טָאה רע ,טייקמירָא עשירַאטעלָארּפ

 רעד .טײקשיטסילַאעדיא ןוא טײקיטרַאנגיײא ןַא ,טײקשרעדנַא עלעודיווידניא
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 סָאד ןוא עגַאל עלעירעטַאמ ןייז ןריטּפעצקַא סָאד ,רעטקַארַאכ רעד ,ןעזסיוא

 -שיטסילַאיצָאס רעטנעװקעסנָאק ןיא ךיז ןבעלסיוא ךרוד יז ןריסנעּפמָאק

 ,ךעלנייוועגרעסיוא ןעוועג זיא ןעמַאזוצ ץלַא סָאד --- גנוגייצרעביא רעשידנוב

 טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ בייהנָא ןיא דנַאלגנע ןייק ןעמוקעג זיא רע

 ךיילג ךיז טָאה רע .דנוב ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ןיוש זיא רע ואוו ,ענליוו ןופ

 -סילַאיצָאס -- רענײמעגלַא ןוא רעשידיי --- רעקיטרָא רעד ןיא ןפױָאװעגנײרַא

 םזילַאיצָאס ןיא סערעטניא ןוויטקַא ןייז ןגעוו קידנסיוו .טייקיטעט רעשיט

 ויטקַא יו ,ןלעטשרָאפ ךיז ךיא ןעק ,ןרָאי ערעטלע ענייז ןיא םזידנוב ןוא

 ,רעירפ ןרָאי רעקילטנעצ טימ ןייז טזומעג טָאה רע

 .סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשידיי ענעדישרַאפ ןיא טקריוװעג טָאה רע

 ףוס ןזיב ןוא --- רעטעּפש ,רעקנוו ןייארַאפ ןשידנוב םעד ןיא קיטעט ןעוועג

 -גנע ןיא עיצַאזינַאגרָא (רעשידנוב) רעשיטסילַאיצָאס רעשידייא רעד ןיא

 ,"דנַאל
 -רעטעברַא רענָאדנָאל םעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע

 ירעטעברַא םעד ןופ רעדנירג ַא ךיוא םעד טימ ןוא ,1 ,מונ שטנערב גניר

 ןעוועג ,געט עטצעל ענייז זיב ,רע זיא טלָאמעד טניז .ללכב דנַאלגנע ןיא גניר

 רעד אמתסמ -- גניר-רעטעברַא ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ םעד ןופ דילגטימ ַא

 רעקיזָאד רעד ןופ גנוריפנָא רעד ןיא ,עטצעל יד ןופ רענייא רעדָא ,רעטצעל

 ,בייהנָא ריא טניז עיצַאזינַאגרָא

 ,ףוס ןזיב ךַאפ םעד ייב טעברַאעג .רעדניבנייא ןַא ןעוועג רע זיא ךַאפ ןופ

 ךשמ ןיא ןדנובעגנייא סיוועג טָאה רע .ןעגנוגנידַאב עמירָא ,ערעווש ןיא רדסכ
 ןסָאנעג רעמ ךס ַא טָאה רע רעבָא ,רעכיב ךס ַא רעייז טייצ רעגנַאל רעד ןופ
 ךרוד --- טנידרַאפ טָאה רע יוװ ,ייז ןענעיילרעביא ךרוד רעכיב עקיזָאד יד ןופ
 טימ ןענעקַאב ךיז טלָאװעג ןוא רעכיב טַאהעג ביל טָאה רע ,ןדניבנייא רעייז

 ,טלַאהניא רעייז

 ,שטנעמ ַא יו רעבָא .רעביירש ןוא רענדער ןייק ןעוועג טשינ זיא רע
 -רעניא ןיא טרָאװ ַא ןעמענ רע טגעלפ ,טכַארטעג ןוא טנעיילעג ליפ טָאה סָאװ
 ןבָאה ,טנעקעג םיא ןבָאה עכלעוו עלַא .סעיסוקסיד עלעגָאיצַאזינַאגרָא-ךעל

 ,ןפיט ןייז ןופ קורדסיוא ןַא זיא טכַארט ןוא טגָאז רע סָאװ סָאד זַא ,טסואוועג

 םורַא עלַא .ןביולג ,ןשידנוב ןוא ןשיטסילַאיצָאס ,ןטנעװקעסנָאק ןוא ןכעלרע

 -ַאעדיא ,טייקכעלרע עשיטסילַאיצָאס ןייז טעטכַאעג ןוא טצעשעג ןבָאה םיא
 ,טייקנבעגעגרעביא ןוא טייקשיטסיל

 רעציזרָאפ רעד ןעוועג ןרָאי ליפ ךשמב רע זיא ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב
 זיב ויטקַא ןעװעג זיא רע .ןָאדנָאל ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ
 רָאי 80 ןופ רעטלע ןיא ןברָאטשעג ןוא געט 12 טקנערקעג .,געט עטצעל ענייז
 רעּפרעק רעד זיא ,שטנואוו ןייז טימ םכסה ןיא .1964 רַאונַאי ןט10 םעד
 ,עירָאטַאמערק-"ןירג סרעדלָאג" רעד ןיא טנערברַאפ ןרָאװעג

 .ש .ע

0 
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 עגָאלַאּפ השמ
 ןיא ןברָאטשעג -- 1909 רעבָאטקָא 24 םעד עקָארק ןיא ןריובעג

 ,1957 רעבמטצעד 29 םעד ,עדַאנַאק ,לָאערטנַאמ

 -עג טלַא זיא רע ןעוי ,עקָארק ןיא
 -ַאב רע טָאה טרָאד .רָאי 14 ןעוו

 -ליבסיוא עשיטסילַאיצָאס ןייז ןעמוק

 םעד ךיז ןיא טּפַאזעגניײא ןוא גנוד

 טפַאשביל יד ,םזילאעדיא ןשידנוב

 וצ ןוא ןלַאעדיא עלַאיצָאס יד וצ

 ,רוטלוק רעשידיי רעכעלטלעוו רעד

 ץנַאג ןייז יירט ןבילבעג ייז זיא רע

 ,ןבעל

 "מע ןַא ןעוועג זיא ענָאלַאּפ השמ

 רע .רוטַאנ עשיטסיטרַא ,עכעלדניפ

 -עווַאב-טנגוי רעד ןיא ןעמוקעג זיא

 יד ןוא םירבח הנחמ ַא טימ גנוג

 טימ טגנערבעג טָאה עּפורג עצנַאג

 ךעלביטש עמירָא ןוא עקיטעמוא ,ערעטצניפ ייז ןיא .גנַאזעג ןוא קיזומ ךיז

 -כעליירפ ןוא טכיל טמָארטשעגנײרַא טָאה לָאקָאל-טנגוי ןשידנוב םעד ןופ

 ףערטנעמַאזוצ רעדָא ילפנעמַאזוצ ,גולפסיוא ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס .,טייק

 ,גנוקילײטַאב ןייז ןָא גנולעטשרָאפ רעדָא טנוװָא-רוטלוק ןייק ,טנגוי רעד ןופ

 ןילָאדנַאמ ַא ףיוא ןליפש טגעלפ רע ,רָאכ ןטימ ןריפנָא ןוא ןעגניז טגעלפ רע

 ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט ןיא ךיז ןקילײטַאב ,ןריטיצער ןוא ןרימַאלקעד ןוא

 רעבלעז רעד ןיא ךצלריטַאנ ױזַא ,טכייל ױזַא ןָאטעג רע טָאה ץלַא סָאד ןוא

 -ײטַאב ךיז טנעקעג טָאה רע .רעטסנרע ןוא רעקידנעקנעד ףיט ַא -- טייצ

 .סעמעט עשיטילָאּפ ףיוא ןטַארעּפער ןטלַאה ,סעיסוקסיד עטסנרע ןיא ןקיל

 ,גנוגעוַאב רעד ןיא טבעלעגסיוא ךיז ןוא טבעלעג טָאה רע

 ןיא ןרָאװעג טקישרַאפ עגָאלַאּפ זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעשב

 .טיונ ןוא רעגנוה ןטילעג טרָאד ,גרעב-לַארוא יד רעטניה דנַאלסור-טעווָאס

 רע .טייקטסוּפ רעטיוט רעד וצ עקָארק ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא 1946 ןיא

 ,רַאטערקעס ריא טרעוו ןוא עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןעיוב קירוצ טפלעה

 עטלייצעג יד ,םייה ַא וצ יװ ,ךיז ןעילוט עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד וצ

 רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא רע זיא רעטעּפש רָאי ייווצ .ענעבילבעג-ןבעל

 לופ רע טָאה ָאד .לָאערטנָאמ ןיא 1950 ןופ ןוא זירַאּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא

 רעד ןיא סיוא ךיז טבעל רע .טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג ןייז טלקיװטנַא

 ןדנעילב ןיא .טעברַא-ײטרַאּפ רעד ןיא ןוא גנוגעװַאב-טנגוי ןוא -רעדניק

 ןסירעגרעביא זיא סע ,טלעטשעגּפָא ץרַאה ןייז ךיז טָאה רָאי 48 ןופ רעטלע

 ,טייקנייש ןוא טפַאשביל טימ לופ ןבעל שירעפעש ךייר ַא ןרָאװעג

 שעטיװַארדנַאסקעלַא סקַאמ
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 ןזייארעייפ השמ

 ,1942 ןיא סיצַאנ יד ךרוד טגנערבעגמוא --- 1896 רָאי ןיא ןריובעג

 -רעדיינש ַא -- רעטעּפש ,רעכַאמנשַאמַאק ַא ןעוועג ןרָאי ערעגניי יד ןיא
 ןטייצ עשיכיירטסע עטלַא יד ןיא ךָאנ .עיצילַאג-ברעמ ,ענרָאט ןיא רעטעברַא

 רעד ןיא רעירפ :גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד וצ ןענַאטשעגוצ רע זיא

 ינַאגרָא .?דנוב רענַאיצילַאג .ס.פ.ישז ןיא ךָאנרעד ןוא גנוגעוװַאב-טנגוי
 ןעוועג ןוא ןקיירטש ערעייז טימ טריפעגנָא ,ןכַאפ ייר ַא ןופ רעטעברַא טריז

 רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא םייב ,גנוגעווַאב רעד ןיא ןָאטרַאפ טכַאנ ןוא גָאט

 ןיא טריזיליבָאמ ןרָאװעג ןענייז רעוט עוויטקַא עלַא ןעוו ,המחלמ-טלעוו

 ןרָאװעג טסיטַאב דוד רערעגניי רעד ןוא ןזייארעייפ השמ ןענייז ,ײמרַא רעד

 ,טציטשעג ךיז טָאה טייקיטעט עשידנוב יד עכלעוו ףיוא ,ןלייז יד
 -ימָאק ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ןזייארעייפ זיא ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא

 ,הליהק רעשידיי רעד ןופ סנרּפ ןוא דנוב ןופ טעט
 עשיטסילַאיצָאס יד ואוו ,רטנעצ-רעטעברַא רעסיורג ַא ןעוועג זיא ווָאנרַאט

 רעד ןוא רעטעברַא עשיליוּפ יד ןשיווצ .ס.9.9 יד ,קרַאטש ןעוועג זיא העּפשה
 עינָאמרַאה .ןעגנוגעװַאב-ןסַאמ עסיורג ןעװעג ןענייז עשידיי יד ןשיווצ דנוב

 .רעטעברַא עשילױוּפ ןוא עשידיי יד ןשיװצ ןעוועג זיא טעברַאנעמַאזוצ ןוא
 -רעטסומ ַא ןעוועג סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס עריא טימ זיא ווָאנרַאט
 -טקניּפ ןוא טייקטגייוצרַאפ ,טײקיטפַאהנסַאמ רעד טימ ,ןלױּפ ןיא טָאטש

 ךנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעוװָאנרַאט יד זיא טעברַא רעד ןיא טייקכעל

 טָאה ךַאז ןייא ךָאנ טימ ןוא .ערעדנַא רַאפ ליּפשייב סלַא ןרָאװעג טלעטשעג
 -נעגילעטניא לָאצ ערעסערג ַא טגָאמרַאפ טָאה יז ,טנכייצעגסיוא טָאטש יד ךיז

 ןריפוצנָא ןוא ןעיובוצפיוא קיאעפ ןעוועג ןיילַא ןענייז עכלעוו ,רעטעברַא עט

 ןשיטסילַאיצָאס םענייר ַא ןבעגוצ ריא ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעסיױרג ַא טימ

 .ייז ןופ רענייא ןעוועג זיא ןזייארעייפ השמ ,טלַאהניא

 ןוא ןקילגמוא עלַא יד טימ המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןעמוקעג זיא/ס

 ,עגר רעטצעל רעד זיב ויטקַא ןעוועג זיא ןזייארעייפ השמ ,ןעגנוטכינרַאפ

 :טלייצרעד ,ָאטעג רעװָאנרַאט ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,סייוויילב רשא
 "רַאט ןיא טעטימָאק ןשידנוב ןופ דילגטימ ַא ,ןזייארעייפ השמ רבח רעזנואפ
 ןסע טכָאקעג ןעיורפ לָאצ ַא רַאפ ןלעטשוצ טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה ,ווָאנ

 "ןדוי םוצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,לָאמ ןייא .טַאר ןדוי ןופ ךיק רעד ןופ
 ,סעילימַאפ עטמיטשַאב יד רַאפ ןסע סָאד ןעמענ וצ ידכ ,ךעלנייוועג יו טַאר
 ערעדנַא טימ (ןַאמקלַאפ) ווָאנרַאט ןיא טָאר-ןדוי ןופ רעציזרָאפ רעד םיא טָאה
 טינ טעװ רע ביוא :םוטַאמיטלוא ןַא טלעטשעג טַאר-ןדוי ןופ רעדילגטימ
 סָאד ןעמוקַאב רעמ ןענעק טשינ רע טעװ טַאר-ןדוי ןופ דילגטימ ַא ןרעוו
 ןיא דילגטימ ַא ןרעװ וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע .סעילימַאפ יד רַאפ ןסע

 טשינ רעמ םיא ןעמ טָאה סעילימַאפ עקיזָאז יד רַאפ ןסע ןייק ןוא --- טַאר-ןדוי
 -גוהעג ןבָאה סעילימַאפ ערעזנוא ןופ רעדניק יד טימ ןעיורפ יד ,ןבעגעג
 טשינ טָאה ןעמ רעבָא .רעגנוה ןופ ןעגנַאגעגסױא טושּפ זיא לייט ַא .טרעג
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 ןטימ ןטעברַאטימ לָאז רע ,ןזייארעייפ השמ רבח רעזנוא ןעגניווצ טנעקעג

 יד ןעגנערבמוא ןפלָאהעגטימ ןלַאפ רעטרעדנוה ןיא טָאה סָאװ ,טַאר-ןדוי

 םיא ןבָאה ערעדנַא רַאפ ךיז ןלעטשנייא ןייז בילוצ ."גנורעקלעפַאב עשידיי

 ,ָאטעג רעווָאנרַאט ןיא ןגָאלשעצ ךעלקערש סיצַאנ יד

 יד ךָאנ 1942 ןיא ענרָאט ןייק ןעמוקעג זיא סָאװ ,יקסנעמעלעצ בקעי

 םיא ןבָאה םירבח ענעבילברַאפ יד סָאװ ,טלייצרעד ,סעיצַאטרָאּפעד עסיורג

 השמ רבח םעד ,טעטימָאק (ןשידנוב) ןופ רעציזרָאפ םעד; :ןבעגעגרעביא

 רעבָא ,ןזָאלרעביא טלָאװעג עיצקעלעס רעד תעב סיצַאנ יד ןבָאה ,ןזייארעייפ

 ןטייווצ ןטימ ןעמונעגמורַא טָאה ,דניק ןייז טנַאה רעד ףיוא ןעמונעג טָאה רע

 ןוא .?ןעמַאװצ ןעיײג רימ; -- :ןשטייד יד וצ טגָאזעג ןוא יורפ יד םערָא

 ...קעװַא זיא רע
 ,קרָאי-וינ ,1967 יַאמ"לירּפא ,סייוויילב רשא ;1944 לירּפַא ,טײצ רעזנוא : טרַאה .י : .ב

 רעשידיי ַא ןופ ןברוח ןוא םויק ,ענרָאט .1948 קרָאיינ ,ןברוח ןשידיי ןופ ןרָאי יד ןיא

 ,1963 קרָאי-ינ ,קלָאפ םענעטינשרַאפ ןטימ :יקסנעמעלעצ בקעי .1954 ביבא-לת ,טָאטש

 .ה .ש .י

0 

 ?עבַא לעשַאר

 םעד --- גנוגעוַאב רעד ןבעגעגקעװַא 33 יז טָאה ןבעל רָאי 46 עריא ןופ
 .דנוב םעניילק ןופ ןעייר יד ןיא ןיוש יז טייטש רָאי 12 ןופ רעטלע ןיא .דנוב

 -ַאב רעלענָאיסעפָארּפ רעד ןיא ליײטנָא יז טמענ םורַא רָאי עכעלטע ןיא

 ןלַאגעלמוא ןופ גנוטלַאװרַאפ-ךַאפ רעד ןופ דילגטימ ַא טרעוו ןוא גנוגעוו

 ןויטקַא ןַא יז טמענ קיטייצכיילג .ענליוו ןיא רעטעברַא-דיײלקַאב ןופ ןייארַאפ
 ,רעוועג טלַאהַאב ,רוטַארעטיל טײרּפשרַאֿפ ,טײקיטעט-ײײטרַאּפ רעד ןיא ליײטנָא
 ,ןטפנוקנעמַאזוצ עשידנוב טריזינַאגרָא

 ןיא טנדרָאעגנייא ןעמ טָאה 1907 ןיא דנוב ןופ ייליבוי ןקירָאי-10 םוצ
 -עג זיא סָאד .גנורעייפ עלַאגעלמוא ןַא ,טָאטשרָאפ רעדָארגָאװָאנ ףיוא ,ענליוו

 קַאװטיל .א ןעוועג זיא "ןתח; רעד : םיאנת ַא יװ טלעטשרַאפ ןרָאװעג טכַאמ
 ,לעבַא לעשַאר --- ?הלכ; יד ןוא

 -טלעו רעטשרע רעד תעב עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןופ ןטייצ יד ןיא
 רַאפ סעלַאה-ייט ןוא ןכיק ןעיובפיוא םייב וויטקַא ןעוועג יז זיא המחלמ

 -נירג יד ןשיוװצ ןעוועג לעבַא זיא ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא .עזָאלטעברַא
 ןזיב .ףַאי -- ןעיורפ-רעטעברַא עשידיי ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ סנירעד
 ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ גנוריפנָא רעד ןיא ןעוועג יז זיא ןבעל ריא ןופ ףוס
 רעדניק יד תבוטל ןבעגעגקעװַא ימ ךס ַא יז טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא
 ,ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןופ

 םלוע רעסיורג ַא 1926 ילוי שדוח ןיא ןברָאטשעג זיא לעבַא לעשַאר
 יד סעדער ןטלַאהעג ןבָאה רבק םייב .היוול ריא ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה
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 רעד .ןַאמדיװ לרעב ןוא שטיװָאנָארַא ףסוי ,לַאטנעזָאר ענַא רעוט עשידנוב

 -רעטניא ןוא העובש רעשידנוב רעד ןופ גנַאזעג ןטימ טנגעזעג יז טָאה םלוע
 -פנוקוצ יד -- רעטכעט עטמותירַאפ יד ןעגנוזעגטימ ןבָאה סע סָאװ ,לַאנָאיצַאנ
 .עדניה עקטסיפיקס יד ןוא היח עקיט

 יקסלַאקַאטנַא
0 

 שטיווָארעיײימ-ןהָאק היח

 םעד ןברָאטשעג -- עשרַאװ ןיא 1899 טסוגיױא ןט22 םעד ןריובעג
 ,קרָאי-וינ ןיא 1955 ץרעמ ןט4

 ייוצ יד .(ןקותמ-רדח) רדח םענרעדָאמ ַא טַאהעג טָאה רעטָאפ רעד
 --- ןהָאק עקבוט דמלמ ןופ רעטכעט = =

 ןרָאװעג ןענייז --- עדניה ןוא עלהיח
 זיא עדניה) .סעקטסידנוב עוויטקַא

 רעוט ןשידנוב ןופ יורפ יד ןרָאװעג

 1942 ילוי ןט16 םעד .ןַאמיײנ לאיחי
 ןיא טריטסערַא סיצַאנ יד יז ןבָאה
 ,(טגנערבעגמוא ןוא זירַאּפ

 ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא עלהיח

 ןיא .ןרָאי עטסגניי עריא טניז דנוב
 -טלצוו רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד

 -עג ךיז טָאה ןליוּפ ןעו ,המחלמ

 -וקָא רעשטייד רעד רעטנוא ןענופ
 ויטקַא רָאג ןעוועג יז זיא ,עיצַאּפ

 ןכיק-רעטעברַא עשידנוב יד ןיא
 -טימ ַא ןעדניה טימ ןעמַאזוצ ןעוועג

 ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה רעכלעוו ,רָאכ ןשידנוב ןופ דילג
 ןיא לייטנָא ןעמונעג ךיוא טָאה יז .ווָאיל ָאעל ןופ רעטעּפש ןוא רואינש .מ
 ,עשרַאװ ןיא ןטעברַא עשידנוב ערעדנַא ענעדישרַאפ

 ןיוש ךיז טָאה'ס ואוו ,עקירעמַא ןייק ןהָאק עלהיח טרירגימע 1921 ןיא
 ןעמעוו טימ ,שטיוװָארעימ םהרבא טסידנוב רעד ,רבח רעטנָאנ ריא ןענופעג
 ,טַאהעג הנותח רעטעּפש רָאי ַא טָאה יז

 .בולק ןשידנוב ןופ גנודנירג רעד ייב ןפלָאהעגטימ יז טָאה קרָאיי-וינ ןיא
 ןופ גלָאפרעד םעד וצ ןפלָאהעג קרַאטש יז טָאה בולק םעד ןופ דילגטימ סלַא
 טריפעג עקירעמַא ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןטַאגעלעד עשידנוב עלַא ןופ סעיצקַא יד
 יז זיא ןבעל ריא ןופ טונימ רעטצעל רעד זיב ,ןלױּפ ןיא דנוב ןרַאפ סניײּפמַאק
 גנוטייל רעד רעטנוא ,רָאכ-גניר-רעטעברַא ןופ דילגטימ רעוויטקַא ןַא ןעוועג
 עכעלטנפע ענייז עלַא ןיא לײטנָא ןַא ןעמונעג קידנעטש ןוא רענייוו רַאזַאל ןופ
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 ןופ לוש גניר-רעטעברַא רעד ןיא וויטקַא רָאג ןעוועג זיא יז ,ןעגנוטערטסױרַא

 ,סקנָארב ןיא רעזײה-דעטיימַאגלַאמַא יד

 ןַאמ ריא טימ עלהיח טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 יד ןפלעה וצ ידכ ,עיגרענע ןוא טייצ ךס ַא ןבעגעגקעװַא שטיוװָארעײמ םהרבא

 -עג סָאד ןכָאה ייז .ןענדרָאוצנייא ָאד ךיז ןטסידנוב-םיטילּפ ענעמוקעגרעבירַא

 ,טייקנבעגעגרעביא רעטסערג רעד טימ ,לופליפעג-שירבח ןָאט

 ייב ןטייקיטעט ענעדישרַאפ ןיא וויטקַא ןעוועג ךיוא זיא עלהיח עטרבח

 ןעמעלַא ןופ זיא יז ןוא סקנָארב ןיא רעזײה-דעטײמַאגלַאמַא ןופ םינכש יד

 -געטש יז זיא ,עכעליירפ ןוא עשיגרענע ןַא .טריטקעּפסער ןוא טבילַאב ןעוועג

 ,טנָאקעג טָאה יז רָאנ סָאװ טימ ןפלעהוצסױרַא םענייא ןדעי ןעוועג טיירג קיד

 -ַאטעלָארּפ ַא ןעוועג עלהיח זיא ,קרָאי-וינ ןיא ךיוא ױזַא ,עשרַאװ ןיא יוװ

 יז ,ןטַאװַארק-רענעמ ייב טקיטפעשַאב ןעוועג יז זיא קרָאי-וינ ןיא .ןירעיר

 טכַאמעג טָאה טיײקנַארק עגנילצולּפ ַא .טיוט ןרַאפ געט 4 זיב טעברַאעג טָאה

 ,ןבעל ריא וצ ףוס ַא

 רעיימ דוד

0 

 יקצעטַאמ רעדנַאסקעלַא

 ,המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד תעב ןעמוקעגמוא -- 1900 םורַא ןריובעג

 רע .ןילבול ןיא עילימַאּפ רעשיטַאבעלַאב רעטמירָארַאפ ַא ןופ טמַאטשעג

 ןילבול ןיא ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ בייהנָא ןיא עשרַאװ ןיא ןזיװַאב ךיז טָאה

 רע ןעוו ,טסידנוב ַא ןרָאװעג דע זיא טרָאד ןוא עיזַאנמיג טקידנערַאפ רע טָאה
 -וטס רעשיטסידנוב רעד טימ ןדנוברַאפ ךיז רע טָאה ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעג זיא

 -רַאװ יד ןיא רערעל ןעוועג רע זיא טייצ רָאי ריפ ךרעב .עיצַאזינַאגרָא-ןטנעד
 -טנגוי עשידנוב יד סָאװ ,רעטעברַא עכעלטנגוי רַאפ ןלוש-טנווָא רעוועש

 ,טריפעגנָא ןוא טריזינַאגרָא טָאה טפנוקוצ דנוב-טנגוי רעד --- עיצַאזינַאגרָא
 ,טייקכעלטנירג ןוא טייקטסנרע ןייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה יקצעטַאמ

 ןיא .,טפַאשנסיװ:רוטַאנ ןוא עטכישעג טנרעלעג רע טָאה ןלוש-טנוװָא יד ןיא
 עגנוי יד רַאפ טקעלּפטנַא רע טָאה שידיי רענילבול ןכעלמיטסקלָאפ ,ןטושּפ ַא

 -ליב ,רוטַאנ רעד ןופ תודוס יד :ןטלעוװ עיינ סנירעטעברַא ןוא רעטעברַא

 טָאה םידימלת ענייז ןופ לייט רעקידנעקנעד רעד .ןטייצ ענעגנַאגרַאפ ןופ רעד
 ,סעיצקעל ענייז טַאהעג ביל

 -עג רעבָא ,רעטרעגניהרַאפ ַא ,רעמירָא ןַא ןעמוקעג רע זיא עשרַאװ ןייק
 -רעד טנעקעג טשינ לָאמנייק ךיז טָאה רע .עדריוו טימ ךיז רע טָאה ןטלַאה
 לושכיוה רעד ןיא סעיצקעל יד וצ ,לטנַאמ-רעטניוו םענעגייא ןַא וצ ןגָאלש

 -טנוװָא רעד ןיא טעברַא רעד וצ ןוא ,טרידוטש טָאה רע ואוו ,(?ַאצינכעשוו;)
 .עבוש רענעכַארקעגסיױא רעגנַאל ַא ןיא ןעמוקעג רע זיא 51 עלימ ףיוא לוש

 ,רענמוס ַא לסיב ַא ,רעטסנרע ןַא ,טַאהעג ביל םידימלת ענייז טָאה רע
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 רע .רָאמוה טימ טלדורּפשעג לוש-טנװָא רעד ןופ טנעװ יד ןשיוװצ רע טָאה

 ןשיװצ יירערעל ןייז ףיוא .טײקמירָא יד ןריזילַאעדיא וצ היטנ ַא טַאהעג טָאה
 .עיסימ ַא ףיוא יו טקוקעג רע טָאה סנירעטעברַא ןוא רעטעברַא עכעלטנגוי יד

 ןצנַאגניא טעמכ זיא רעכלעוו ,רעדורב ַא רענייז טבעלעג טָאה עשרַאװ ןיא

 סָאװ ,רעדורב םעד ןגעװ ןדער רע טגעלפ טייקרעטיב טימ .םוטנדיי ןופ קעוװַא

 יָאגרַאשז; ןוא רעשיטסילַאיצָאס רעד טימ ןסיירוצרעביא טדערעגוצ םיא טָאה

 רע ןוא ןעגנוגנידַאב עטוג ןיא טבעלעג טָאה רעדורב רעד .הביבס "?רעווָאנ

 ,ליּפשייב ןייז ןָאטוצכָאנ ןרעדנַאסקעלַא ףיוא ןקריוו טװאורּפעג רדסכ טָאה

 ,טעטכַארַאפ יא ,טַאהעג ביל יא רעדורב םעד טָאה יקצעטַאמ רעדנַאסקעלַא

 ןייז זיב טסידנוב רעיירטעג ַא ןבילבעג זיא רע ,טשינ םיא רע טָאה טגלָאפעג

 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ןרָאי עכעלקערש יד ןיא טיוט ןקיטייצירפ

 ץרַאװש 9

0 

 רעסַאוודלָאג עיש

 -שיסור ,עינרעבוג רעמָאדַאר ,געשזבָאלַאיב ןיא 1905 רָאי ןיא ןריובעג

 -עשרַאװ רעד ןיא 1942 רָאי ןיא סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד --- ןלױּפ

 .קַאיווַאפ עמרוט רעוו

 ןופ ןרָאי-רעדניק יד .הכָאלמ-לעב רעמירָא ןַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד

 זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ בייהנָא ןיא .טיונ טימ לופ ןעוועג ןענייז ןעיש

 ,רעדירב ערעטלע ענייז טבעלעג ןיוש ןבָאה'ס ואוו ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעג רע

 זיא'ס ,גנודליב לסיב ַא ןעמוקַאב ןוא הכאלמ ַא ןענרעל וצ ךיז ידכ ,ןטסידנוב

 ,טיורב יא ןכיירגרעד וצ ןעגנוגנערטשנָא ערעווש ןכַאמ וצ ןעמוקעגסיוא םיא

 ויטקַא טרעוו ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןטימ ךיז טדניברַאפ רע ,ןסיוו יא

 ,םיא ןיא

 ןוא לטעטש-םייה ןייז טימ טקַאטנָאק םעד ןסירעגרעביא טשינ טָאה עיש

 ןקרַאטשרַאפ ןוא ןעיובפיוא ןפלָאהשג טָאה רע ואוו ,ןעמוקעג ןיהַא טּפָא זיא

 -סיוא םיא זיא געשזבָאלַאיב ןיא ייס ,עשרַאװ ןיא ייס .גנוגעוװַאב עשידנוב יד

 ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטסינומָאק יד טימ ףמַאק ןוויטקַא ןיא ןייטש וצ ןעמוקעג

 ענייז עלַא ןוא דנוב םעד ןגעק ןעלטימ-ףמַאק יד ןיא שירעביילקרעביא-טשינ

 ןוא געשזבָאלַאיב ןיא ןלַאפַאב םיא ןטסינומָאק ןענייז 1926 רָאי ןיא ,ןגייווצ

 ,ביוט ןבילבעג זיא רע זַא ,ןגָאלשעצ ךעלקערש ױזַא םיא

 עיש ןיא ,המחלמ-טלעוו עטייוצ יד ןכָארבעגסיױא זיא 1929 ןיא ןעוו

 ןופ םָארטש:םיטילּפ ןטימ קעװַא ,לּפָאק ,רעדורב ןרעטלע ןַא טימ ןעמַאזוצ

 -עשלָאב םעד קידנעעז .,שטיװָאנַארַאב ןייק ןעמוקעגנָא ןענייז ייז .עשרַאװ

 ןייק קירוצ טרעקעגמוא ךיז עדייכ ןבָאה ,םיטילּפ יד יבגל רָארעט ןשיטסיוו

 -נוא ,עשרַאװ ןיא .עמַאמ-עטַאט עטלַא יד וצ ןוא דניק ןוא בייוו וצ עשרַאוװ
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 ןענייּפ עלַא טבעלעגרעביא ייז ןבָאה ,הלשממ-יצַאנ רעשירעדרעמ רעד רעט

 -עג רעדיינש יוװ ןבָאה רעדירב עדייב .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ
 ,קַאיווַאּפ עמרוט רעװעשרַאװ רעד ןיא טעברַא

 קירוצ טזומעג סנגרָאמוצ ןוא ןײנמײהַא גָאט ןדעי טנעקעג טָאה עיש
 רעשידרערעטנוא רעד ןופ טעטימָאק רעד .טעברַא רעד וצ ןלעטשוצ ךיז

 טקַאטנָאק ַא ןטלַאהוצנָא ידכ ,טצונעגסיוא סָאד טָאה דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא
 סעּפע רעדָא קַאיווַאפ ןיא טריטסערַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטסידנוב יד טימ

 ,ייז וצ רעטכעוו-עמרוט ַא ךרוד ןקישנײרַא

 עפורג ַא טימ ןעמַאזצ רעסַאװדלָאג רעדירב עדייב ןעמ טָאה 1942 ןיא
 ןסָאשרעד ןוא קַאיווַאּפ ןופ ףיוה ןפיוא טריפעגסיורַא ןדיי

 המלש ןב

0 

 יקסליבישפ רכשי

 רעשזדָאל ןופ לטעטש ַא -- וָאטַאכלעב ןיא 1900 רָאי ןיא ןריובעג

 ,רעטָאפ רעד .םייח רעזעיגילער רעמירָא ןַא ןופ טמַאטשעג טָאה רע .ןָאיַאר
 גייווצ ַא) רערעש ַא ,רעטעברַא-ליטסקעט ַא ןעוועג זיא ,דיסח ז רעקסמָאדַאר | ַא

 טָאה ןרָאי ליפ .(ךַאפ-ליטסקעט ןופ :

 ףיוא .הבישי ַא ןיא טנרעלעג רכשי

 -עייל ןָא רע טביוה ןפוא ןעמייהעג ַא

 -ַארעטיל עשידיי ענרעדָאמ יד ןענ

 -רַאפ טרעוו רע רעכלעוו ןיא ,רוט

 -ףַאפ, וקיזָאד םעד רַאּפ .טביל

 -עצ קרַאטש לָאמניײא רע זיא "ךערב

 ןליפַא םיא טָאה ןעמ .ןרָאװעג ןגָאלש

 ןוא לטעטש ןופ בר םוצ טּפעלשעג
 -תעיקת ןבעג וצ ןעגנואווצעג םיא

 רעמ ךיז טעוװ "הריבעק אזַא זַא ,ףכ
 .ןרזחרעביא טשינ

 וליפא) יקסליבישּפ עילימַאפ יד

 םוצ טנָאנ ןעוועג זיא (רעטָאפ רעד
 -םהרבא ,רעטעפ ַא רענייז .דנוב :

 רעשידנוב ןופ ןטייצ עטשרע יד ןיא דלַאב טסידנוב ַא ןעוועג ןיוש זיא ,לקנַאי
 דנוב ןיא ןיירַא זיא קחצי רעדורב רערעגניי ןייז ,ווָאטַאכלעב ןיא טייקיטעט
 ןופ רעיוב ןוא רעדנירג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןוא ןרכשי ןופ רעירפ ליפ
 טָאה רָאי 20 ,וָאטַאכלעב ןיא טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעד
 -סָאנעוב ןיא ךיז רע טניפעג טנייה ןוא דנַאלסור-טעוװָאס ןיא ?טבעלעג, רע
 ןוא רעדירכ ערעדנַא יד ךיוא .דנוב םוצ טנָאנ רעדיוו זיא רע ואוו ,סערייא
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 טנָאנ ןעוועג ןענייז ,טכוזדניווש ןופ ןברָאטשעג ןענייז סָאװ ,רעטסעווש ייווצ

 ,שטנעמ רעטנעגילעטניא רעפייר סלַא ןיוש דנוב ןיא טמוק רכשי .דנוב םוצ

 ,רָאי קיצנַאװצ ןוא עכעלטע ןופ רעטלע ןיא

 -ייא ,רעגנעהנָא ליפ ןעמוקַאב ןוא ןסקַאװעג זיא גנוגעווַאב עשידנוב יד
 טבילַאב ןעמעלַא ייב לענש טרעוו רע .רכשי רבח רעד ןעוועג זיא ייז ןופ רענ

 קיטעט ךיוא זיא ןוא ןזיירק-טנגוי יד טנידַאב רע .סױרַא לענש ךיז טקור ןוא
 .ךעלטנפע סױרַא טפָא טערט רכשי .גנוגעווַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא

 -מיס סנעמעלַא טניוועג רע .טרָאװ טכַארטעגכרוד ןייז וצ וצ ךיז טרעה ןעמ
 לרעּפ עטרבח יד ,יורפ ןייז ןוא .טייקטושּפ ןוא טייקכעלרע ןייז רַאפ עיטַאּפ

 ןיא ןעמוק סָאװ ,םירבח עלַא יד קיצרַאה רָאג זיב ףיוא ןעמענ ,ןייטש האל

 ,בוטש רעייז

 ןיא וייטקַא ןעװעג רכשי זיא עיצַאּפוקָא-יצַאנ רעד ןופ טייצ רעד ןיא
 -עלמוא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןענייז גנוניואוו ןייז ןיא .דנוב ןשידרערעטנוא

 ,יורפ ןייז טרעו 1942 טסוגיױא ןט11 םעד ,ןפערטנעמַאזוצ עשידנוב עלַאג
 ףיוא טריטרָאּפעד ןדיי לָאצ רערעסערג ַא טימ ןעמַאזוצ ,האל לרעּפ עטרבח יד

 -עד זיא רעטכָאט ןוא ןוז ןטימ רכשי .ןרעמַאקיזַאג רענמלעכ ןיא םוקמוא
 ןעמונעגנײרַא רע טרעוו ָאטעג ןיא .ָאטעג רעשזדָאל ןיא ןרָאװעג טריטרָאּפ

 -נעזערּפער רע .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעשזדָאל רעד ןופ !ויטקַא ןיא

 רעשזדָאל ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטסידנוב רעװָאטַאכלעב יד ןטרָאד טריט

 ,ָאטעג

 .סייה ױזַא ,ןייז ןופ ןדייל עשיגַארט יד ןעזצ טזומעג טָאה רכשי

 ףיוא ןרָאװעג קנַארק זיא רע .רעגנוה טדייל סָאװ ,קילארשי ןוז ,ןטבילעג

 ןיא ןעשעג זיא סָאד .ןגיוא ענייז רַאפ ןעגנַאגעגסױא זיא ןוא זָאלוקרעבוט
 ,1944 רָאי

 ךיוא יו ,עלַאס לרעטכעט ןייז טימ רע טרעוו טייצ רעבלעז רעד ןיא
 טמוק טרָאד .ץיוושיוא ןייק טריטרָאּפעד ,ןייטש עילימַאפ רעד ןופ עקינייא
 ,רָאי 44 ןופ רעטלע ןיא רעמַאקזזַאג ַא ןיא םוא רע

 ז .ש
0 

 ןַאמסָארג עינַאמ

 ךילגטימ רעקירָאי-גנַאל ַא ,ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןופ ןירערעל ַא
 -עייל ,ָאטעג רענליוו ןופ עיצַאדיװקיל רעד ןופ גנובײרשַאב ַא ןיא .דנוב ןופ
 ;: רימ ןענ

 יטַאּפ :סניטסידנוב ערעזנוא עלַא טעמכ ןעוועג ןענייז סקניל ףיוא;
 -ךיפ ריא טימ גָאטיײרפ עשטוויר ,טלַאטשעגטוג םירמ ,רעטומ ןיימ ,רעמערק
 טינַאמ ,ַאװָאטינעימיא .רד ,רעטכָאט ןוא יורפ סווָאקינועלעשז ,עלעדיימ קירָאי
 -עג טָאה יטַאּפ ,ןעמַאזוצ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ייז .ערעדנַא ךָאנ ןוא ןַאמסָארג
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 טױט רעד טעװ ןַאד ,העובש יד ןעגניז ןוא ןעמענמורַא ךיז ןלעװ רימ' :טגָאז

 *'ךעלקערש ױזַא ןעמוקסיוא טשינ

 ,דנוב ןופ ןירענָאיּפ עיורגיזיירג יד !דליב קידנריר-ףיט ַא רַאפ סָאװ

 ,ןעמונעגמורַא ,סניטסידנוב עקירָאילטימ ןוא עגניי ןופ לצנערק ַא ןיא ,יטַאּפ

 טעז טױט רעד ןוא ,טױט םעד ףיוא ןעמענ ,"העובש-; רעד ןופ גנַאזעג טימ

 "ךעלקערש ױזַא; סיוא טשינ םעד בילוצ

 -סקלָאפ עשידיי עשיּפיט ַא ןעוועג זיא (סַארַאק םייה רעד ןופ) עינַאמ

 -ַאב ,רעטָאפ םעד ןריולרַאפ ירפ .םייה רעכעלגעמרַאפ טינ ַא ןופ .רעטכָאט

 ןופ הביבס רעד ןיא ךיז יז טגעװַאב ,גנודליב-לוש-לטימ עשיסוד ַא ןעמוק

 עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד ןופ טייצ רעד ןיא ;טנגוי רעשיטסילַאיצַאס רעד

 ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז עטשרע יד ןופ ענייא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא

 -שידיי רעד ןופ גנואיוב רעד טעמדיוועג ךיז ןבָאה ענלעוו ,טנגוי ןערדַאק יד
 ןסָאלשעגנָא ךיז יז טָאה קיטייצכיילג טעמכ .ענליוו ןיא לוש רעכעלטלעוו

 רערעל ןטנַאקַאב ןופ יורפ רעטעּפש) סַארַאק עינַאמ .דנוב ןֹופ ןעייר יד ןיא

 רעד ףיוא ןבילברַאפ רָאי קיצנַאװצ רעכעה זיא (ןַאמסָארג .י רעוט-לוש ןוא

 ענעדישרַאפ טַאהעג ןבָאה ןלוש יד .ןלוש יד ןופ ןירערעל ַא ןופ עיציזַאּפ

 -סָארג-סַארַאק עינַאמ רעבָא ,(עטכעלש רעייז ןוא עטכעלש טניימ סָאד) ןטייצ

 רעכעלטלעוו-שידיי רעד טימ ךיז טָאה ,עטסיירט הנחמ רעד ןופ ענייא ,ןַאמ

 יד לייוו ,לוש רעד וצ ןעמוקעג זיא יז .טיױט ןוא ןבעל ףיוא ןדנוברַאפ לוש

 ןופ ןגָארטעגסױרַא טָאה יז עכלעוו ,עיידיא עסיורג יד טרעּפרעקרַאפ טָאה לוש

 -יא טימ טנידעג יז טָאה עיידיא רעקיזָאד רעד ןוא ,הביבס רעשידנוב ריא
 יד ןיא ןירערעל ַא ןעװעג זיא יז .תוטשּפ רעקיליײה ןוא טייקנבעגעגרעב

 -כעלטניירפ עקיאור ,רָאמוה רעמערַאװ רעטכייל ריא ןוא ,ןסַאלק עטסגניי

 .גרַאװניײלק םייב טבילַאב טכַאמעג יז ןבָאה טײקיצרַאה עקיטכירפיוא ,טייק

 רעשידנוב ןופ רטנעצ ַא ןעוועג קידנעטש זיא גנוניואוו עניילק ריא
 ןיא ןזיװעגסױרַא סָאד ךיז טָאה סרעדנוזַאב .טיײקמערַאװ ןוא טייקשימייה
 -רעטקַארַאכ ןופ ןייטשװאורּפ רעתמא ןַא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,םישדח יד

 רעטייוצ רעד ןעוועשוב ןעמונעג טָאה סע ןעוו .טפַאשיירט ןוא טייקטסעפ
 ערעדנַא ןוא עשרַאװ ןופ םיטילּפ טימ טקַאּפעג ןעוועג ענליוו זיא גירק-טלעוו

 רעדיװ טָא ,שיווטיל טָא ,שיטעוװָאס טָא ןעוועג טלָאמעד זיא ענליו .טעטש

 ,טסואוועג טוג טָאה ןעמ ןוא ןטסערַא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע .שיטעוװָאס

 ןופ עיטנַארַאג ַא טשינ זיא םיטילּפ עשיטילָאּפ טימ ןָאט וצ ןבָאה ליפוצ זַא

 עינַאמ רַאפ ןעוװעג רעבָא סָאד זיא שיטסירעטקַארַאכ יו ,?טייקרעכיז;

 ןגָארטעג טָאה יז .קידנסיוו-טשינ טכַאמעג םעד ןגעוו ךיז טָאה יז !ןַאמסָארג

 קידנעטש זיא םייה ריא ,טפַאשטניירפ ןוא טײקמערַאװ טימ ץרַאה לופ ַא

 ןזיװעגסיױרַא טָאה יז ןעמעוו רַאפ ,ענעמוקעגנָא ,"עדמערפ, טימ לופ ןעוועג

 קידנעטש ,םייה ענעּפָא ןַא ייז רַאפ טַאהעג קידנעטש ,גרָאז עכעלרעטומ שממ

 סָאד ןגָאירַאפ ןפלָאהעג טָאה עכלעוו ,טייקיטומטוג ןוא לכיימש ןקיאוד ַא --

 ,ןײלַא יז ךיוא קפס-ילב ןוא ןעמעלַא טגָאנעג טָאה סָאװ ,ורמוא ןופ למירעוו

 -תונשקע ,ָאסעג ןיא טעברַא עשידרערעטנוא ,ָאטעג ןעמוקעג ןענייז סע
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 טעברַאעג ָאטעג ןיא טָאה יז .אנוש ןופ ףלח ןרעטנוא ךשמה-רוטלוק רעקיד

 זיא 1943 רעבמעטּפעס ןט22 םעד .בולק-רעדניק ןוא לוש רעשידיי ַא ןיא

 -גוב ערעדנַא ןוא ווָאקינזעלעשז החּפשמ יד ,טלַאטשעגטוג םירמ ךיוא יוװ ,יז

 -ַאיצַאס ןשידיי ןופ ןירענַאיּפ רעד טימ ןעמונעגמורַא ןענַאטשעג סעקטסיד

 םעד ןעמונעגפיוא ױזַא ןוא "העובש, יד ןעגנוזעג ,רעמערק יטַאּפ -- םזיל

 ,םיחצור-סרעלטיה דצמ טיוט

 ?ןברַאטש וצ ךעלקערש ױזַא טשינ; ןעוועג זיא ױזַא

 ןטכױל קיביא ןעמענ יד טָא ןלעװ לווָאט-םישודק רעזנוא ןופ

 סעדָאה .ל

6 

 קַאילַאּפ דוד

 ןלױּפ-שיסור ,קסיװָאקלָאװ ןיא 1878 רעבמעווָאנ ןט29 םעד ןריובעג
 -ָאװדַא ןַא ןרעו וצ טרידוטש ןוא רעטרעלקעגפיוא ןַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד

 טקידנעעג טָאה דוד .גנואיצרעד עכעלטלעוו ַא .ןבעגעג רע טָאה ןוז ןייז .טַאק
 קָאטסילַאיב ןיא לוש-רַאטנעמעלע ןַא : 1

 -ליוו ןיא טנרעלעג ךיז רעטעּפש ןוא

 -רַאפ ןכָאנ .טוטיטסניא-רערעל רענ
 טוטיטסניא ןיא םידומיל יד ןקידנע

 ןיא רערעל רענָאיזַאק ַא ןרָאװעג

 ,ןלוש-גנַאפנָא עלעיציפָא

 טוטיטסניא-רערעל רענליוו ןופ
 רעוט עשידנוב ךס ַא סױרַא ןענייז

 -ייא ןעוועג ןיא קַאילָאּפ דוד ןוא
 רע טָאה דנוב םוצ ,ייז ןופ רענ
 ןָא ןרָאי עגניי ענייז ןופ טרעהעג
 ,טיוט ןשיגַארט ןייז ןופ ףוס ןזיב

 רע זיא ןרָאי רעקילטנעצ ךשמב

 -ץֹּפ ַא יװ ,קיטעט ןעוועג רקיעב
 וצ זיולב טצענערגַאב טשינ רעבָא ךיז טָאה רע .טינעג-לוש ןפיוא ,גָאגַאד
 ,רעוט רעשיטילָאּפ ַא יוװ וויטקַא ןעוועג ךיוא רע זיא ןרָאי ליפ .םעד

 ןופ רָאפנעמַאזצ ןטמירַאב ןיא טקילײטַאב ךיז קַאילָאּפ טָאה 1907 ןיא
 ןוא רָאפנעמַאװצ םעד ןלַאפַאב זיא יײצילָאּפ .ענליו ןיא רערעל עשידיי

 ,עמרוט רעקשיקול ןיא קעװַא זיא קַאילָאּפ ךיוא .רעמענליײטנָא יד טריטסערַא

 טרידוטש טָאה רע ואוו ,זירַאּפ ןיא טייצ ַא ןעוועג רע זיא ןרעוו טיירפַאב ןכָאנ

 -ַאב ךיז ןוא דנַאלסור ןייק ןעמוקעגקירוצ רע זיא רעטעּפש ,קיטַאמעטַאמ
 ,שיסור ןופ רערעל ַא יו טקיפעשַאב ןעװעג רע זיא ָאד .שזדָאל ןיא טצעז

 ,סעיזַאנמיג עשיסור-שידיי עטַאװירּפ ןיא קיטַאמעטַאמ ןוא עטכישעג
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 םישדח עטשרע יד ןיא דלַאב .המחלמ-טלעוו עטשרע יד ןעמוקעג זיא'ס

 ,שזדָאל טָאטש יד ןעמונרַאפ ײמרַא עשטייד ַא טָאה (1914 רעבמעצעד 6 םעד)

 טָאה טָאטש-קירבַאפ רעסיורג רעד ןופ טַאירַאטעלָארּפ רעכיירלָאצ רעד

 -רעטעברַא ייר ַא טיובעגפיוא ןוא עיצַאוטיס ענעפַאשעג-יינ יד טצונעגסיוא

 זיא סָאװ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי ןוא עשיליוּפ יד .סעיצוטיטסניא
 רעטנוא ןבָארגַאב ףיט ןגעלעג ,עיטָאּפסעד רעשירַאצ רעד רעטנוא ,רעירפ
 טיירב ַא ןעוועג זיא'ס .ךַאלפרעביוא רעד ףיוא סױרַא טציא זיא ,דרע רעד
 -ָאָאק ןוא ןלערוטלוק ,ןשימָאנָאקע ,ןשיטילָאּפ ןפיוא --- טייקיטעט ןופ דלעפ

 רעיוב עשיטסַאיזטנע יד ןופ ןעייר עטשרעדָאפ יד ןיא .טיבעג ןוויטַארעּפ
 ,קַאילָאּפ דוד ןעוועג זיא רעוט ןוא

 ,רעטעברַא רַאפ ןסרוק טריפעג ןוא טריזינַאגרָא רע טָאה רערעל ַא יו

 ןיא ןלוש עכעלטלעוו-שידיי עטשרע יד ןופ רעיוב-טּפיוה יד ןשיווצ ןעוועג
 -נַא ןוא יקסנַאנזָאּפ בייל םייח ,ןייטשנעטכיל לארשי טימ ןעמַאזוצ ,שזדָאל

 עכעלטנפע עסיורג יד ףיא רענדער יד ןשיװצ ןעוועג ךיוא רע זיא ערעד
 ,ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ

 ןטשרע ןופ ןלַאװ יד ןעמוקעגרָאפ שזדָאל ןיא ןענייז 1919 רַאורבעפ ןיא

 עשידנוב עטלייועגסיוא 5 יד ןשיוװצ .ןליוּפ ןקיגנעהפָאמוא ןיא טַאר-טָאטש

 טעטימָאק רעשזדָאל רעד ןעוו .קַאילָאּפ דוד ןעוועג ךיוא זיא רענעמטַאר
 טימ ןעמענרַאפ ךיז לָאז סָאװ ,עיסימָאק ַא טמיטשַאב 1918 ףוס טָאה דנוב ןופ

 ןעמַאװצ .קַאילַאּפ ןעוועג ךיוא ריא ןיא זיא ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי ַא ןדנירג
 1921 רָאי ןיא רע זיא ןיװַאר עשטיא המלש ןוא ןייטשנעטכיל לארשי טימ

 רָאפנעמַאזוצ-גנודנירג םוצ שזדָאל ןופ עיצַאגעלעד רעשידנוב רעד ןיא ןעוועג
 ןלױּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי רעלַארטנעצ רעד ןופ

 טימ ןדנוברַאפ ןעוװעג ןיוש ןענייז ןרָאי עוויטקַא עקידרעטייו ענייז

 .עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה 1922 ןיא ,(ָאשיצ) עיצַאזינַאגרָא רעד טָא

 טמַא םעד ףיוא .ָאשיצ ןופ רָאטקורטסניא סלַא ןדַאלעגנייא םיא טָאה'מ

 ןפלָאהעג ןוא דנַאל ןופ טיירב ןוא גנעל רעד רעביא ןרָאפעגמורַא רע זיא
 ,תודוסי עשיגָאגַאדעּפ עקירעהעג ףיוא ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןלעטשקעװַא

 טעברַא יד הדמתה טימ ןוטעג ןוא ןרָאפעגמורַא ױזַא רע זיא רָאי עכעלטע

 ןבילבעג רע זיא ןרָאפמורַא רָאי עכעלטע ךָאנ .ןעגנוגנידַאב ערעווש ץנַאג ייב

 "טלעוו-שידיי ןופ רעטלַאװרַאפ ןוא רערעל ןעוועג זיא רע ואוו ,עשרַאװ ןיא

 ,טריפעגנָא ןבָאה ןטסידנוב עכלעוו טימ ,ןלוש עכעל

 ןיא םינינע עשיגָאגַאדעּפ ןגעוו ןבירשעג קַאילַאּפ דוד טָאה קיטייצכיילג
 ענעדישרַאפ ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רע .ָאשיצ ןֹופ סעבַאגסיוא-לוש יד
 קרַאטש ךיז ןעמ טָאה ןעגנוניימ ענייז טימ ןוא םינינע-לוש ןגעוו ןעגנוטַארַאב
 -עג ןוא ,ןסיוו ןוא גנודליב ךס ַא טימ שטנעמ ַא ןעוועג זיא רע .טנכערעג
 סייצ עצנַאג יד .שטנעמ-סקלָאפ םעד ןבייהרעד וצ לערוטלוק טבערטש

 ,ןבעל-ײטרַאּפ ןשידנוב ןיא טקילײטַאב ךיז ךיוא רע טָאה

 סָאד .ןליּפ ףיוא תולייח עשטייד יד ןופ לַאפנָא רעד ןעמוקעג זיא'ס

 -רעלטיה-ןילַאטס ןופ םיפתוש ייוצ יד ןשיווצ טלייטעצ ןרָאװעג זיא דנַאל
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 ןיא עיצַאּפוקֶָא רעשיטעווַאס רעד רעטנוא ןעוועג !זיא קַאילַאּפ דוד .טקַאּפ
 -עּפש ,לוש-ןַאב רעשהכולמ ַא ןיא טעברַאעג טלָאמעד טָאה רע ,קָאטסילַאיב

 -עג רע טָאה טרָאד .שטָאלסיװס ןייק טריפעגרעבירַא םיא ןעמ טָאה רעט

 ןיא ןלוש טריזינַאגרָא ךיוא ןוא ,ןסרוק-טנגוי ףיוא ןוא לוש ַא ןיא טעברַא
 ,םיבושי עקימורַא יד

 טָאה רעלטיה תעב ןעמוקעגמוא זיא רעיצרעד ןוא רערעל רעיירט רעד
 ,דנַאלסור-טעוװָאס ןלַאֿפַאב ןזיא ןוא ןענילַאטס טימ ךַאמּפָא םעד ןכָארבעג
 יד ןשיװצ ןעוועג זיא ,שטנעמ רענעדײשַאב ,רעליטש רעד ,קַאילָאּפ דוד
 ,דנַאלסור-טעווָאס ףיוא לַאפנָא ןשיצַאנ ןופ תונברק עטשרע

 ןיא דנוב ןופ עטכישעג יד :ץרעה .ש .י .,1954 קרָאיהינ ,ךובירוכזיירערעל :.3

 ,1958 קרָאי-ויג ,שזדָאל

 ח .ש ;?
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 ךַארכַאב-שטיװָאלעּפָאק הצרת

 ,דנַאלסור-עטיל ,ןָאיַאר רענליו ,עקייליו ןיא 1891 רָאי ןיא ןריובעג

 יז ןיא 1912 ןיא .רחוס ַא ,דיי רעשיסקָאדָאטרָא ןַא ןעוועג זיא רעטָאפ ריא

 עקרַאטש ַא ןוא עקטסידנוב ַא

 -עלטלעוו-שידיי ַא ןופ ןירעגנעהנָא
 ,רעדניק עשידיי יד רַאפ לוש רעכ

 עטשרע ריא ןופ ןעוועג הצרת זיא

 רעד רעטנוא .סנירעיוב עוויטקַא

 בקעי ,ץרּפ .ל .י ןופ גנוריפנָא
 עשידיי לָאצ ַא ךָאנ ןוא ןָאזעניד
 ןיא זיא רעוט-רוטלוק ןוא רעביירש
 ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג 1915 ץרעמ

 -עלטלעוו-שידיי עטשרע יד עשרַאוװ

 -עּפָאק הצרת ןוא םייה-רעדניק עכ

 "רע יד ןעוועג טרָאד זיא שטיוװָאל

 .ןירערעל עטש

 ןטכידעג עמַאס ןיא -- 7 סַאג עשנעג ףיוא ןעוועג ?יא םייה-רעדניק יד

 ךיז טָאה םייה:רעדניק יד .ןטפעשעג:רוטקַאפונַאמ עסיורג יד ןופ רטנעצ

 יּפָארַא הצרת טָאה גָאט ןדעי .טנָארפ ןופ קָאטש ןטשרעביוא ןפיוא ןענופעג

 עלַא ןופ ןעוועג זיא סָאװ ,ףיוה ןכעלגנעל ןופ ןטימ ןיא רעדניק יד טריפעג

 יילרעלכ טימ לופ סרעלעק יד ןיא ןיב ןקָאטש עטשרפעביוא ןופ ןוא ןטייז

 ןעגנוזעג ןבָאה ןעמייה עמירא ןופ ךעלרעדניק יד .,תורוחס-רוטקַאפונַאמ

 לעיצעּפס ןבָאה רעביירש ערעדנַא ןוא ץרּפ .ל .י סָאװ ,ךעלעדיל עשידיי
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 ןיא ןברָאטשעג זיא ץרּפ .ל .י) .טליּפשעג ןוא טצנַאטעג ,ןפַאשעג ייז רַאפ
 ןגעלפ רעדניק זיירק םעד םורַא .,(רעדניק יד טָא רַאפ לדיל ַא ןביירש ןטימ

 סָאװ ,ןדיי רעצניװָארּפ יד ןוא עטלעטשעגנָא ,םירחוס יד ןלעטשמורַא ךיז
 גנורעדנואוורַאפ טימ .תורוחס יד ןפיוקנייא עשרַאװ ןייק ןעמוקעג ןענייז
 ןיא .יינ ןיטולחל ןעוועג ייז רַאפ זיא סָאװ ,ענעצס רעד ףיוא טקוקעג ייז ןבָאה

 טניימעג רעדניק עשידיי ןופ גנודליב ןוא גנואיצרעד טָאה ןפירגַאב ערעייז

 יד ןופ לייט .לוש עקיכַארּפש-דמערפ ַא (טייהרעדנימ ַא רַאפ) רעדָא רדח

 םעיינ םעד ןופ ליצ ןוא הנווכ יד ןענַאטשרַאפ דלַאב ןבָאה עטלעטשעגנָא

 ַא ןזָאלבעגנײרַא טָאה הצרת .םידיסח עסייה ענייז ןרָאװעג ןוא טלַאטשנַא

 .רעדניק-סקלָאפ עמירָא יד ןיא טסייג םעיינ

 ערעדנַא עכעלטע ןיא טעברַאעג הצרת טָאה ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא
 יז ,דנוב ןופ דילגטימ ַא ןעוועג טייצ עצנַאג יד זיא יז ,ןטלַאטשנַא-רעדניק
 ואוו ,רערעל עשידיי ןופ ןייארַאפ ןיא רעדילגטימ עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא
 רעד ןופ ןירענָאיּפ יד טָאה 1939 ינוי ןיא ןוא וויטקַא רעייז ןעוועג זיא יז
 (40-29) 472 .מונ ןגעוולוש לַאנרושז ןיא טקורדעגּפָא לוש רעכעלטלעוו-שידיי

 יז ואוו ,עשרַאוו ןיא םייה-רעדניק עשידיי עטשרע יז :.נ .א לקיטרַא ןַא

 ,טלַאטשנַא ןקיזָאד םעד ןופ גנואיטשטנַא יד ןבירשַאב טָאה
 טימ ןעמַאזוצ יז זיא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ

 רעדניק ייווצ ערעייז ןוא (רעוט רעכעלטפַאשלעזעג ַא) ךארכאב דוד ןַאמ ריא
 יד ,ןילָאװ ,ענווָאר ןייק קעװַא ייז ןענייז רעטעּפש .קָאטסילַאיב ןייק קעוװַא

 -וז טגנערבעגמוא ייז ןבָאה ,טָאטש יד ןעמונרַאפ ןבָאה סָאװ ,סיצַאנ עשטייד

 ,1941 רעמ
 ה .ש י

 ןַאמ הנח ןוא קחצי

 רעטָאפ ןייז .עשרַאװ ןיא 1906 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןַאמ קחצי
 ןעוועג דָאירעּפ םענעי ןיא זיא ןוא דנוב םוצ טנָאנ ןעוועג זיא חסּפ שרעה
 ,רעטעברַא עשידיי יד ןופ גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא וויטקַא

 םידלי ךוניח לוש-סקלָאפ עשידיי יד עשרַאװ ןיא טקידנעעג טָאה קחצי
 -נָא רעד רעטנוא ,לוש רעכעלטלעוו-שידיי ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז רעטעּפש)

 ןוא עשרַאו טזָאלרַאפ ןרעטלע יד טימ ןעמַאזוצ .(יקסניליג .פ ,ש ןופ גנוריפ

 -עג רע טָאה טרָאד .קסנילּפ ןופ תונכש ןיא ,ןישטָאנָאס ןיא טצעזַאב ךיז
 ןייז ,קעטָאילביב עשידיי ַא ןוא זיירק-גנודליב-טסבלעז ַא ןריזינַאגרָא ןפלָאה

 ,ךעלטעטש עקימורַא יד ףיוא ךיוא טרעטיירבעגסיוא רע טָאה טייקיטעט

 ןיא ןרידוטש ענליוו ןייק קעװַא ןַאמ קחצי זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא
 ןוא רַאנימעס ןופ טריאודַארג רע טָאה 1928 רָאי ןיא ,רַאנימעס-רערעל ןשידיי
 ןיא טנרעלעג טָאה רע .ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןיא רערעל ַא ןרָאװעג
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 הנח קחצי

 רע זיא עקָאסיװ ןיא .עקָאסיװ ,ענטוק ,קסירב ,ענַאשזורּפ ןופ ןלוש-ָאשיצ יד

 םיא ייב ןעמ טָאה ףוסל ןוא טכַאמ רעשיליוּפ רעד דצמ תופידר ןענַאטשעגסיױא

 ןיא וויטקַא ןעועג רע זיא םוטעמוא ,רערעל ַא ןייז וצ טכער יד ןעמונעגוצ

 .גנוגעווַאב רעשידנוב רעד

 "ניק רעד ןיא רעיצרעד-רערעל סלַא ןעמוקעגנָא ןַאמ קחצי זיא 1928 ןיא

 ןיא ןישעזדעימ ןיא םעדעמ רימידַאלװ ןופ ןעמָאנ ןפיוא עירָאטַאנַאס-רעד

 ןעמונעגרעביא ןוא ענליוו ןייק רעבידַא רע זיא 1929 רעמוז .עשרַאװ ןופ תונכש

 .ָאוויי ןופ ייזומ ןשיגָאגַאדעּפ ןיא טעברַא יד

 לעיצעּפס טָאה םיא ,רערעל רעטפַאהנסיװעג ַא ןעוועג זיא ןַאמ קחצי

 טכוזעג טָאה רע .רעליש עטריאודַארג יד ןופ םעלבָארּפ רעד טריסערעטניא

 רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןופ ןרעװו טדמערפעגּפָא טשינ ןלָאז ייז זַא ,געוו א

 רעד ןיא ןטעברַא ייר ַא טכעלטנפערַאפ רע טָאה עגַארפ רעד ןגעוו ,רוטלוק

 "עגייב ליפ טָאה רע .גנוטייצ-סקלָאפ רעשידנוב רעד ןיא ןוא עסערּפ-לוש

 ַא ,טפַאשנסיװ-רוטַאנ ןופ ןענימרעט עכעלכַארּפש יד ןשידיירַאפ וצ טרעייטש

 ךס ַא ןזיװעגסױרַא ךיוא רע טָאה ,ןטייקיאעפ עשיגָאגַאדעּפ עסיורג טימ רערעל

 ,טייקיטעט-לוש רעשיטקַארּפ רעד ןיא עיגרענע ןוא זויטַאיציניא

 הנח יורפ ןייז ןוא ןַאמ קחצי .המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןעמוקעג זיא'ס

 תולייח עשיצַאנ יד ןעוו .ענליוו ןיא טבעלעג ןבָאה רתסא לרעטכעט רעייז ןוא

 עמַאס יד ןופ ןעוועג ןאמ קחצי זיא ,טָאטש יד ןעמונרַאפ 1941 רעמוז ןבָאה

 רענליוו ןופ רעקינָארכ רעד טָאה 1941 ילוי 14 םעד ןיוש .תונברק עטשרע

 קחצי ןופ םוקמוא ןגעוו ךוב-גָאט ןייז ןיא טנכיײצרַאפ ,קורק ןַאמרעה ,ָאטעג

 טלעטשעגּפָא םיא ןבָאה ָאטױא ןשטייד ןקידנרָאפיײברַאפ ַא ןופ סיצַאנ .ןַאמ

 -טנעעג טָאה רע ןוא גנוקיטפעשַאב ןייז ןגעוו טגערפעג םיא טָאה'מ .,סַאג ןיא

 טלָאמעד ןופ ןוא ןגייטשנייא ןסייהעג םיא ןבָאה סיצַאנ יד .רערעל --- טרעפ
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 רעביירש רעד זיא רעדורב רערעגניי ַא סנייז) .ןרָאװעג םלענ רע זיא ןָא
 ,(ןַאמ לדנעמ

 א א

 זיא (רעשטַאשטשיּפ -- ןעמָאנ-עילימַאפ רעקידרעירפ ריא) הנח יורפ ןייז
 טָאה יז ךיוא .ןלוש-סקלָאפ עכעלטלעוו-שידיי יד ןיא ןירערעל ַא ןעוועג ךיוא

 ןעמַאזוצ .1928 רָאי ןיא ענליוו ןיא רַאנימעס-רערעל ןשידיי םעד טקידנעעג
 -םעדעמ רעד ןיא ךיוא יו ןלוש עבלעז יד ןיא טעברַאעג יז טָאה ןַאמ ןטימ

 ,עירָאטַאנַאס

 -עידיי ןיא טעברַאעג ןיטנַאריּפסַא ןֵא יװ יז טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא

 יז טָאה רעטעלבדָאוויי יד ןיא .ענליוו ןיא (ָאויי טוטיטסניא ןכעלטפַאענסיוו
 -ןיא 130 ;רעטומ ַא ןופ ךוביגָאט ַא :ןעגנושרָאפ עכעלטע טכעלטנפערַאפ
 ןביילקסיוא םייב ןווימָאמ ;לוש ַא ןופ לָאװסױא ןגעוו ןרעטלע טימ ןעויוורעט

 -טפַאשנסיװ ןוא רעשיגָאנַאדעּפ ריא ץוחַא .רעדניק ןגעוו רעכיבגָאט ;לוש ַא
 ,גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןיא קיטעט ןעוועג ךיוא הנח זיא טעברַא רעכעל

 ןיא ךעלנײשרַאװ) ןַאמ ריא טננערבעגמוא ןבָאה סיצַאנ יד יו םעד ךָאנ
 ןיא ,וויטקַא רעטייוו ןייז וצ תוחוכ עריא עלַא טגנערטשעגנָא יז טָאה (רַאנָאּפ
 -נָא ךיוא טָאה יז .גנוליײטּפָא-לוש רעד ןיא טעברַאעג יז טָאה ָאטעג רענליוו
 ,עיצַאזינַאגרָא-רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ ןפמַאק-דנַאטשרעדיװ ןיא ןעמונעג לייט

 -ייז ןפמַאק יד ,יקסניגרעשטַאק .ש רעביירש רעד טלייצרעד טָאה םעד ןגעוו
 .ענליוו ןיא סַאג-ןושַארטס ףיוא ןעמוקעגרָאפ ןענ

 ןירערעל יד --- יקסניגרעשטַאק טלייצרעד טָאה --- רימ ןבעל טייטש סע;
 טנָאז -- עמַאמ ,ונ -- .לרתסא רעקירָאי-8 ריא טימ ןַאמ-רעשטַאשטשיּפ הנח
 הנח --- ישרעטכָאט ,ןיינ --- ...?ןיוש ,עמַאמ ,ונ -- עלעדיימ עסַאלב סָאד

 ןעמוק טשינ ייז ןלעוו םורַא טונימ 20 ןיא ביוא -- רעגייז ןפיוא טקוק

 -ַאמרַאפ ןיוש ןיב ךיא -- .ירפרעדניא ןגרָאמ זיב ןבעל ךָאנ רימ ןלעו ,רעהַא
 --- = -- ."סניימ דניק ,דלַאב ,דלַאב --- .עמַאמ ,טרעט

 דניק ,ָאי -- .לֹוק שידניק סלרתסא ךיא רעה -- ? ןיוש ,עמַאמ ,ונ; ---

 -- -- -- .?לרתסא ,ךיז טלַאה ,סניימ דניק ,ךיז טלַאה ,ןיוש ,סניימ

 -ץעבמָאב ַא .ךיז ןעניפעג רימ ואוו ,זיוה סָאד רעטיצ ַא טוט גנולצולּפ,

 ?ןיוש ,,.סניימ דניק ,ןיוש --- ? ןיוש --- .סיירפיוא ןַא .לַאנק

 טלקײקַאב יז ןוא טנַאה רעד ףיוא ןעלרתסא ריא ןעמונעג טָאה הנח;

 ,?לרעּפ-ןרערט טימ

 ריא ןעמענוצ ריא ןופ טלָאװעג ןעמ טָאה ,עיצקעלעס ַא תעשב ,רעטעּפש

 -קעװַא יז טָאה'מ ןוא דניק ןטימ ןדייש ךיז טלָאװעג טשינ טָאה יז .עלעדיימ
 ,ןרָאװעג טגנערבעגמוא זיא יז ואוו ,קענַאדיימ ןופ רעגַאל ןיא טריפעג

 ,ָאטעג רענליװ ןופ ךובגָאט ;קורק ןאמרעה .1954 קרָאי-וינ ,ןובירוכזי רערעל : .ב

 קרָאיויג ,דנאב רעטפניפ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעײנ רעד ןוט ןָאקיסקעל ,1 קרָאייינ

 ןַאזיטרַאּפ א ןעװעג ןיב ךיא { 1947 קרָאלינ ,ענליװ ןברוח : יקסניגרעשטאק .ש .,3

 ,1952 סערייא סָאנעוב

 ה .ש י
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 יקסניליג לטָאמ

 (עטַאט) ?עקטַאב, ןעמָאנוצ ןרעטנוא ןעמעלַא ייב טפירַאב .רערעל ַא

 -רערעל ןשידיי ןופ ןטנעדוטס ,םירבח ענייז ןבעגעג םיא ןבָאה ןעמָאנ םעד

 רע טָאה טרָאד ןיוש .טנרעלעג טָאה .רע ךיוא .ואוו ,ענליוו .ןיא רַאנימעמ

 ירָאטַאזינַאגרָא ענייז ןזיועגסױרַא ן יי 1 : :

 -ךעלטפַאשלעזעג .ןטייקיאעפ עש

 רַאפ גרָאז ןוא ןעגנואיצַאב עשירבח

 םיא ןעמ טָאה רַאפרעד .,ערעדנַא

 .?עקטַאב; ןפורעג

 טָאה טעברַא עשירפיצרעד ןייז

 -ַאנַאס-רעדניק ועד ןיא ןוטעג רע

 רעריפ ןשידנוב ןופ .נ .א עירָאט

 ןישעזדעימ ןיא םעדעמ רימידַאלװ

 -ריוו ןייז .עשרַאװ ןופ תונכש ןיא

 ןעועג זיא רעדניק יד ףיוא גנוק

 רעטנוא ןגעלפ ייז זַא ,סיורג ױזַא

 עביל טימ ןריפסיוא העּפשה ןייז

 ןטָאבעג עלַא טייקנבעגעגרעביא ןוא : 1

 ןיא טבילרַאפ ןעוועג שממ ןענייז רעדניק יד ,טלַאטשנַא ןיא סעבַאנפיוא ןוא

 ַא ןעוװעג זיא רע .םיא וצ טנָאנ ןייז וצ טייהנגעלעג עדעי טכוזעג ןוא םיא

 ,גָאגַאדעּפ ַא ןופ רעטסומ

 רָאּפ ַא ןופ ךשמב .ןענרעל ןייא ןיִא ןטלַאהעג ךיז ןיילַא טָאה ?עקטַאב,

 רעשיליוּפ רעיירפ רעד ןופ גנולײטּפָא עשיגָאגַאדעּפ יד טכוזַאב רע טָאה רָאי

 ןוא ןרָאסעּפָארּפ יד ןענייז םיא קנַאד ַא .(ַאצינכעשוו) עשרַאװ ןיא לוש-ךיוה
 רעגנעהנָא עסייה ןרָאװעג (ןקַאילָאּפ עלַא טעמכ) סרוק םעד ןופ ןטנעדוטס יד
 ,עירָאטַאנַאס-םעדעמ רעד ןיא םעטסיס-סגנואיצרעד םעד ןופ

 ןעוועג זיא רע .טעברַא ןייז ןופ ןטיבעג עלַא ןיא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע

 רַאפ שינעדנעטשרַאפ טַאהעג טָאה רע ,רעדניק יד ןופ רעיצרעד רעדנצנעלג ַא

 טיירג רע ,קיטסַאנמיג טריפ רע ,םידומיל טריפ רע .דניק ןופ קיכיסּפ רעד

 רע ,טעברַא טנַאה רעד טימ ןָא טריפ רע ,ןעירעליּפש ענעדישרַאפ וצ

 ןליּפש טינ ױזַא ךיז ןעק רענייק .ןריצַאּפש עכעלטפַאשנסיו טכַאמ

 לקנַאי רבח ןייז טימ ןעמַאװצ .רע יו ,רעדניק יד טימ ןלייוורַאפ ןוא

 ,קילג ןוא דיירפ-רעדניק טימ עירָאטַאנַאס יד טליפעגנָא רע טָאה יקסנַאיּפורט

 -עגרעסיוא ןעוועג רע זיא טעברַא רעשירעלטסניק-שיגָאגַאדעּפ ןייז ןיא

 ,שירעדניפרעד ןוא שירעפעש ךעלטנייוו

 יד ןעוועג זיא טעברַא רעשירעפעש רעקיזָאד רעד ןיא טקנוּפכױה רעד
 וצ טרעהעג טסקעט רעד רעכלעוו ןופ ,סעקלַאיל ליּפש-רעדניק עשילַאקיזומ
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 זיא ליּפש עקיזָאד יד ןעוו .יקסנַאיּפורט .י וצ קיזומ יד ןוא יקסניליג .מ
 ,1927 ןיא םרָאפ-ךוב ןיא ןרָאװעג טקורדעגּפָא עגיל-רוטלוק גַאלרַאפ ןכרוד
 -ַאנַאס-םעדעמ רעד ןיא, :ןבירשעג עדעררָאפ רעייז ןיא םירבחמ יד ןבָאה
 ַאזַא ןיא ידכ .םישדח ריפ-יירד זיב ןייא ןופ דניק סעדעי טגנערברַאפ עירָאט
 רעמ ןצונסיוא רימ ןזומ ,דניק ןפיוא ןקריוו וצ שירעיצרעד טייצ רעצרוק
 יד טעברַא רעזנוא ןיא ןריטנעצקַא רימ .ןעלטימ עשיגָאגַאדעּפ עוויסנעטניא
 ,"דניק ןופ ערעפס-ליפעג רעד ףיוא רקיע רעד ןקריוו סָאװ ,ןדָאטעמ

 ןרָאװעג טריפעגסיוא גלָאפרעד טימ רעטעּפש זיא עסעיּפ-רעדניק יד
 -ַאט-ךיוה עדייב יד .(עקירעמַא ,עיגלעב) רעדנעל ןוא טעטש ערעדנַא ןיא

 ןליּפש-רעטַאעט ערעדנַא ןפַאשעג ךיוא ןבָאה רעיצרעד-רעדניק עטריטנַאל
 -םעדעמ רעד ןופ םליפ-גנַאלק ןיא טכיירגרעד ייז ןבָאה טקנוּפכױה םעד
 ןרָאװעג טקיביײארַאפ ןענייז םליפ םעד ןיא .ןָא ןעמוק רימ .נ .א עירָאטַאנַאס
 ,רערעל ייווצ יד ןופ ליּפש ןוא קיזומ ןיא ןעגנופַאש ךס ַא

 -עג טָאה רע ,רערעל-עירָאטַאנַאס רָאנ טינ ןעוועג זיא יקסניליג לטָאמ

 ןופ טנעוו יד ןיא --- עירָאטַאנַאס ןופ קיטקַארּפ יד ןגָארטוצרעבירַא טבערטש

 ןוא ןטנעמירעּפסקע ענייז טעדנירגַאב שיטערָאעט טָאה רע .,ןלושדָאשיצ יד

 -על רעד רַאפ טרידנַאגַאּפָארּפ ייז ןעלקיטרַא ייר ַא ןיא ןוא ,ןעגנורַאפרעד

 עטנַאסערעטניא טקורדעגּפָא רע טָאה ןעוולוש לַאנרושז ןיא .טּפַאשרער

 -ייז ,ערעדנַא ןוא ריצַאּפע ףיױא רעטַאעט ,טנגוי ןוא טייהדניק :ןעלקיטרַא

 ןיא טעברַא ןייז ,ןליּפש-רעטַאעט ןופ עיצַאזינַאגרָא ןגעוו ןעלקיטרַא ענ
 -עג ןענייז --- לושקלָאפ ןיא ןעגנולייוורַאפ-רעדניק ןגעוו לוש עיינ לַאנרושז

 טימ ,רקיע רעד ,ןוא ןלַאפנייא עשירעיצרעד .,ןעיידיא עכייר טימ לופ ןעוו

 ,דניק םוצ עביל רערעיוהעגמוא

 -סייג רעד ןיא ןוטעגניײרַא ןעוועג ?עקטַאב, זיא םישוח ענייז עלַא טימ
 ןעועג זיא סערעטניא רעשיטילָאּפ ןייז .דניק ןופ טלעוו-ליפעג ןוא רעקיט
 ,גנוגעוַאב רעשידנוב רעד טימ ןדנובעג

 -וצ ?עקטַאב; זיא ,ןלױּפ ףיוא לַאפנָא סרעלטיה ןעמוקעג זיא סע ןעוו
 טָאטש-ןריובעג ןייז ןיא ןפיולוצ ןעמוקעג ןַאמטוג לטיז יורפ ןייז טימ ןעמַאז
 ןרעטנוא רערעל סלַא טעברַאעג טייצ עצרוק ַא רע טָאה ָאד .,ןַאיצנעװס-טלַא
 ןרָאװעג רע זיא ,עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד תעב ,רעטעּפש .םישזער ןשיטעווָאס
 ,רעלַאמ-בוטש ַא

 טקישעגרעבירַא רע זיא ָאטעג רענַאיצנעװס ןופ עיצַאדיװקיל רעד טימ
 טריפעגנָא טייצ ַא רע טָאה ָאד .ָאטעג רענליוו ןיא ןדיי לייט ַא טימ ןרָאװעג
 זיא ,ןרָאװעג טרידיוװקיל זיא ָאטעג רענליוו רעד ןעוו .בולק-רעדניק ןטימ

 ,ןעמוקעגמוא זיא רע ואוו ,דנַאלטסע ןייק ןרָאװעג טקישעגרעביא רע

 ב י ל
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 ןַאמטוג לסיז

 טגנערבעגמוא -- דנַאלסור ,ןילָאװ ,קצול ןיא 1900 רָאי ןיא ןריובעג

 ,1942 ןיא סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג
 עמַאמ-עטַאט .םירחוס-דלַאװ עכייר החּפשמ ַא ןופ טמַאטשעג טָאה יז

 ןופ עקימַאטשּפָא ןעוועג ןענייז
 -עג ןבָאה ייז .תוחּפשמ עקידסוחי
 -לעב לארשי ןופ סוחי רעייז ןגיוצ

 -ַאש רעטיװַאלס יד ןופ ןוא םוט-םש
 ןופ רעריטרַאמירעקורד) סָאריּפ
 רָאג רעד ןיא ןיוש .(םירפס עשידיי
 ןסירעגטימ לסיז זיא טנגוי רעירפ

 -ענַאיצולָאװער רעד טימ ןרָאװעג

 טקידנעעג טָאה יז ,גנוגעווַאב רער
 -לָאג ַא טימ עיזַאנמיג עשיסור יז

 -סעב יד טַאהעג ןוא לַאדעמ םענעד
 ןפיוא ןגייטש וצ ןטייהנגעלעג עט

 ןוא קילג ןכעלנעזרעּפ ןופ רעטייל

 -סיוא לסיז טָאה ךָאד .ערעירַאק

 ץרַאה ריא ןבעגעגקעוַא ייז טָאה ןוא ,עטקידיײלַאב ןוא עטהלוװעַאב יד ןבילקעג

 | ,ץנעגילעטניא ןוא ןסיוו ריא ,המשנ ןוא

 ןופ ןוא קצול ןיא עגיל-רוטלוק רעד ןופ ןירעדנירג-טימ יד זיא לסיז
 ןיא גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןופ יובפיוארעדיוו םייב עטסוװיטקַא עמַאס יד
 ,ןסרוק-טנוװָא ,לוש-ָאשיצ ַא ןענעפע וצ ךעלדימרעדמוא טעברַא יז .טָאטש
 ןרָאװעג זיא זיוה החּפשמ ריא ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ,קעטָאילביב ַא
 -ַארג עלַא .קצול ןיא טעברַא ײטרַאּפ ןוא -רוטלוק רעשידיי ןופ ןָאלַאס רעד

 ןבָאה ,ןילָאװ ןוֿפ ןעמַאטש סָאװ ,רַאנימעס-רערעל רעװעשרַאװ ןופ ןטנַאוד
 -רערעל-סקלָאפ רַאפ עיצַאריּפסניא רעייז ןוא טלעטשעג טירש עטשרע ערעייז
 ,ןַאמטוג לסיז ןופ ןיוה ןיא ןעמוקַאב טפַאש

 רעד ןופ רַאנימעס-רערעל רעװעשרַאװ םעד טקידנעעג ןיילַא טָאה יז
 ,קסװעטיל-עקָאסיװ ןיא :ןלוש עכעלטע ןיא טעברַאעג םעד ךָאנ ןוא ,ָאשיצ

 ןיא טעברַאעג יז טָאה ןרָאי עטצעל יד ,וָאקירטעּפ ,ץעלדעש ,ןַאיצנעוװס

 -רומכ .י רעד ןופ .,עירָאטַאנַאס-םעדעמ רעד ןיא ןוא ןלוש-ָאשיצ רעװעשרַאװ
 םייב לסיז זיא ,עשרַאו ןיא לוש רעטצעל ריא ,(26 ענלַאמכָארק) לוש-רענ

 ןייק יקסניליג לטָאמ ןַאמ ריא טימ קעװַא סעדרָאה עשיצַאנ יד ןופ ןעמוקנָא
 טעברַא-לוש רעייז ןטלַאהנָא טוװאורּפעג רעטייוו ןבָאה ייז ואוו ,ןַאיצנעווס
 .ענליוו ןייק ןָא ייז ןעמוק ןכיג ןיא .עיצַאּפוקָא רעשיטעווָאס רעד רעטנוא
 ָאטעג רענליוו ןיא טבעלעג עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד תעב טָאה ןַאמטוג לסיז

 ןדיי רענליוו ללכ ןטימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טגנערבעגמוא זיא יז זיב
4 2 ? 
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 יקסנַאיּפורט לקנַאי

 םעד ןרָאװעג טגנערבעגמוא -- ענליוו ןיא 1909 יַאמ 15 םעד ןריובעג

 ,גרעבמעש ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןשיצַאנ ַא ןיא 1944 רעבמעווָאנ 7

 ,דנַאלשטייד

 -נעעג טָאה יקסנַאיפורט לקנַאי

 -סקלָאפ עכעלטלעוו-שידיי ַא טקיד

 -עס-רערעל םעד רעטעּפש ןוא לוש
 ןזָאלרַאפ ןכָאנ .ענליוו ןיא רָאנימ

 -ַאב ןעוועג רע זיא רַאנימעס םעד
 עכעלטלעוו-שידיי יד ןיא טקיטפעש

 רעד ןיא ןוא עשרַאו ןיא ןלוש
 ,עירָאטַאנַאס-םעדעמ

 ַא טימ טשטנעבעג ןעוועג זיא רע
 טָאה רע סָאװ וצ ,ןטנַאלַאט ךס
 ןיא רעדָא לוש ןיא ןעמונעג ךיז

 -עגנָא טעברַא יד זיא עירָאטַאנַאס

 ,דיירפ ןוא גלָאפרעד טימ ןעגנַאג

 -גיק יד ןבָאה גנוריפנָא ןייז רעטנוא :

 -ַאט ערעייז ןופ םומיסקַאמ םעד ךיז ןופ טגנערבעגסיורַא ןוא ןטכיולעג י רעד
 ,גנַאזעג ,קיטסַאנמיג ,טפַאשנסיװ-רוטַאנ רעדניק יד טנרעל רע ,ןטנַאל
 רע .רעדניק יד רַאפ דיירפ ןופ לַאװק ַא זיא רע --- רעבָא רקיע רעד ,קיזומ

 טנרעל קיטייצכיילג ןוא ייז טימ ךיז טיירפ רע .דניק ַא יוװ ייז טימ ךיז טליּפש
 רענרעדָאמ רעד ןופ רערעל רעטשטנעבעג-טָאג ,רענעריובעג ַא .ייז טימ רע

 -רעד טײקרַאבלטיממוא ןוא טייקשירבח ,תוטשּפ ןייז ךרוד .לוש רעשידיי

 ןכיירגרעד וצ דנַאטשמיא טינ ןענייז רערעל ךס ַא סָאװ ,סָאד רע טכיירג
 ,םידימלת יד יבגל ץנַאטסיד ןוא טסנרע רעייז טימ

 ייב ןעק ןעמ ןוא ןעמ זומ טײקשילַאקיזומ זַא ,טקידײרּפעג טָאה רע

 ןעק םטיר -- גע םעד ןעניפעג זיולב ףרַאד ןעמ .ןעלקיװטנַא דניק ןדעי
 ,טנעמורטסניא ןַא ךרוד רעדָא גנַאזעג טימ זיולב טינ ןרעוו טכַארבעגסױרַא

 רע .טייקשימטיר ַא ןעגנערבסױרַא ןעק גנַאלק ַא סױרַא טיג סָאװ ךַאז עדעי
 -קייּפ :ןטנעמורטסניא יד .רעדניק עניילק ,עגנוי ןוכ רעטסעקרָא ןַא טפַאש
 דניק ַא ןכלעו טימ שטייב ַא וליפא ןוא ךעלטיײטמָארט ,ךעלעפייפ ,ךעל
 טימ ףיוא וליפא טערט רע .רעטסעקרָא רענעטלעז ַא .טקַאט םוצ טּפַאלק

 ,גנורעטסײגַאב סױרַא ןעמעלַא ייב טפור ןוא ןעגנולמַאזרַאפ עסיורג ףיוא םיא
 ,רעדיל ייר ַא וצ קיזומ טפַאש רע

 -רוטַאנ ןופ רערעל סלַא שירעפעש ךעלנייועגרעסיוא ןעוועג זיא רע

 סָאד רעדניק ןכַאמ וצ רעטכייל יװ ןדָאטעמ סיוא טניפעג רע .טפַאשנסיוװ

 ,טלעוו עקימורַא יד ןייטשרַאפ
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 ןיא ויטקַא ןרָאװעג רע זיא ,דנוב ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג זיא רע ןעוו
 ,(ףיקס) עיצַאזינַאגרָא רעדניק רעשיטסילַאיצָאס רעד

 יורפ ןייז טימ רע זיא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ןרָאי יד ןיא
 ואוו ,ענליוו ןיא רעטעּפש ןוא ענוװָאק ןיא טייצ עצרוק ַא ןעוועג דניק ןוא
 ,טעברַא-גנואיצרעד ןייז ןוטעג טפַאשיײרטעג ןוא עביל טימ רעטייוו טָאה רע
 רעדניק יד ןופ רעצרעה יד ןיא טימַאב ךיז רע טָאה ןטייצ עכעלקערש יד ןיא
 ןיוש ןיילַא טָאה רע שטָאכ ,גנונפָאה ןוא טייקכעליירפ ןופ ןעקנופ ןזָאלבוצפיוא
 ,טכנוקוצ ערעטצניפ יד ןָא ךיז טקור'ס זַא ,טסואוועג טוג ץנַאג

 ןרָאװעג טריפעגקעװַא ָאטעג רענליוו ןופ ןענייז לרעטכעט ןוא יורפ ןייז
 -סיוא טָאה ןײלַא רֶעט ןוא עקנילבערט ןופ ןרעמַאק"זַאג יד ןיא םוקמוא םוצ
 ןופ דרע רעטמסרַאפ תועשיר טימ רעד ףיױא םעטָא ןטצעל ןייז טכיוהעג
 ,דנַאלשטייד

 .ב * 7
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 ןַאמצלָאה עזיל

 ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא 1942 ןברָאטשעג -- 1882 ןריובעג
 רעטעּפש .גנודליב עטוג ַא ןעמוקַאב .ןרעטלע עכייר ןופ רעטכָאט ַא

 ייר ַא טכוזַאב ןוא ווענעשז ןוא זירַאּפ ןופ ןטעטיזרעווינוא יד ןיא טנרעלעג
 ןייק ןעמוקעג 1910 ןיא .רעדנעל 2 0

 -על ַא ןרָאװעג זיא יז ואוו ,שזדָאל 2

 יױּפ ןוא עשידיי-שיסור ןיא ןירער =; = }
 ,סעיזַאנמיג עשידיי-שיל = |

 -רַאפ ןעוועג ןָא ןרָאי עגניי יד ןופ
 ףעשיטסילַאיצָאס רעד טימ ןדניב

 -קַא ןעוועג שזדָאל ןיא .גנוגעווַאב
 -ַאגרָא עשידנוב ענעדישרַאפ ןיא וויט

 ריא ,סעיציטיטסניא ןוא סעיצַאזינ
 -סיינ יד טנַאקַאב טוג ןעוועג ןענייז
 ןוא ןעגנומערטש עשיגָאגַאדעּפ עט
 ,יד ןוא ריא ןשיוצ .ןדָאטעמ-ןרעל
 -עג ןענייז ,טנרעלעג טָאה יז סָאװ

 -ַאב עכעלנעזרעפ עטסעב יד ןעװ
 .ןעגנואיצ

 וצ ריא טימ ענובירט ןייא ןופ ןעמוקעגסיוא רימ זיא 1919 ץרעמ ןיא
 .גָאט-ןעיורפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןגעװ גנולמַאזרַאפ רעסיורג ַא ףיוא ןדייר
 -עגוצ ךיז טָאה םלוע רעד טײקמַאזקרעמפיוא רעסָאװ טימ ןעזעג בָאה'כ
 -ָאד רעד וצ רערעהוצ יד ןופ גנוטכַא יד טליפעג ןוא עדער ריא וצ טרעה
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 ,גנומענַאב ריא ןיא טייקלדייא ןעוועג זיא'ס .יורפ רעקנַאלש רעכיוה רעקיז

 ריא ןיא םזילַאעדיא ןוא טיײקנדײשַאב ,דייר עריא ןיא ןסיוו ןוא רוטלוק

 ,ןזעוו ןצנַאג
 ןעועג יז זיא תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא

 ןיא ןלוש עכעלטלעוו-שידיי ןופ ןירעטלַאװרַאפ ןוא ןירערעל ַא יװ קיטעט

 רעטעּפש ןוא םעדעמ רימידַאלוװ ןופ .נ .א לוש רעד ןיא רעירפ --- שזדָאל
 טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא .שטיװעלַאכימ שינייב ןופ .נ .א לוש רעד ןיא
 עכעלטלעוו-שידיי יד ןופ ןירעטלַאװרַאפ ןוא ןירערעל ַא יו טעברַאעג יז

 רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב 1927 ןופ ןוא קסניפ ,רָאװדיװָאנ ןיא ןלוש
 טשינ טקריוװעג יז טָאה רעטרע עלַא יד ןיא .,ןילבול ןיא --- המחלמ-טלעוו

 -עפער עדיא .גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןיא ךיוא רָאנ ,ןלוש יד ןיא זיולב

 ןַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ןעגנולמַאזרַאפ-ןסָאמ ףיוא סעדער ןוא ןטָאר

 ,ןָאט םענייפ ןקיטרַאנגיײא
 ןריזירַאלוּפָאּפ ןוא ןריזינַאגרָא ןיא קלח ןסיורג ַא טַאהעג ךיוא טָאה יז

 (ץייווש) ָאנרַאקָאל ןיא --- ןעגנולעטשסיוא ייווצ יד ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא

 ןלױּפ ןיא ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןופ ןטעברַא-רעדניק ןופ -- זירַאּפ ןוא

 ןטעטירָאטױא יד ןשיווצ טניירפ ןוא עטנַאקַאב ליפ טַאהעג טָאה יז ,(ָאשיצ)

 -ַאכ ןטימ טריסערעטניארַאפ ייז טָאה יז ןוא טלעוו רעשיגָאגַאדעּפ רעד ןופ

 .ןלוש-ָאשיצ יד ןופ ןעגנוכיירגרעד ןוא רעטקַאר
 ,ס רבח ןבירשעג רעטעּפש טָאה -- גנוניזעג עשיטסילַאיצָאס ריא;

 עלופ ףיוא ןבעל ןיא טריפעגכרודַא ןַאמצלָאה עזיל טָאה --- שטיוועקטונ

 דניק םירָא ןַא טימ טלײטעג יז טָאה ןסיב ןדעי ריא ,טנעצָארּפ טרעדנוה

 סקיטשירפ עמירָא עריא ןופ !רעמענּפָא עריא טַאהעג טָאה יז .לוש ריא ןופ

 טלייצרעד ריא טָאה'מ ןעוו ,ןייטשרַאפ טנעקעג טשינ טָאה יז ,ןגָאטימ ןוא

 -רַאפ ,ןגָאז יז טגעלפ ,טכַארטעגסױא זיא'ס' .שטנעמ ַא ןגעו סטכעלש סעפע

 ?"םעד ןגעוו טסעג

 שטיװעלַאכימ שינייב ןופ .נ .א לוש רעשידנוב רעד ןֹופ ןירעליש ַא סריא

 טָאה --- דובנעזייא-ןַאמדנורג האל --- טולַאב לַאטרַאװק רעשזדָאל ןעמירָא ןיא

 ,גָאגַאדעּפ-רערעל ַא זיױלב טשינ ריא ןיא ןליפ רימ, :ןבירשעג רעטעּפש

 -יילק רעדעי טימ ךיז טריסערעטניא עכלעוו ,עמַאמ ענעבעגעגרעביא ןַא רָאנ

 -ייה יד טכוזַאב יז .גנולקיװטנַא רעשיזיפ ןוא רעקיטסייג סדניק ןופ טייקינ

 ןטימ קילעטשרעטניה לסיב ַא דניק ַא זיא .ןרעטלע יד טימ טסעומש ,ןעמ

 -ָאלָאק ַא ףיוא טרָא ןַא םיא רַאפ ןפַאשרַאפ וצ ןירערעל יד ךיז טימַאב ,טנוזעג

 ,(טנוזעג סָאד ןטיהרַאפ וצ טּפַאשלעזעג עשידיי) * יזָאט' ןופ עינ

 טקורדעג טָאה יז .קיטעט ןעוועג שירַארעטיל ךיוא זיא ןַאמצלָאה עזיל

 ןַאגרָא ןשידנוב ןיא םינינע-רוטלוק ןוא-לוש ,עשיגָאגַאדעּפ ןגעוו ןעלקיטרַא

 ָאשיצ ןופ עבַאגסיוא עשידָאירעּפ) ןגעוולוש ןיא ןוא רעקעוו רעשזדַָאל רעד

 .ןעגנולייצרעד שיזיוצנַארפ ןופ טצעזעגרעביא טָאה יז ,(עשרַאװ ןיא

 ןילבול ןופ ןעמוקעג ןירעיצרעד ןוא ןירערעל עיירט יד זיא 1929 רעמוז

 יז טָאה עיזַאװניא עשיצַאנ יד .שזדָאל טָאטש-םייה ריא ןיא ךוזַאב ַא ףיוא
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 טימ ןוא עשרַאװ ןייק רעבירַא ןַאמצלָאה עזיל זיא 1940 ןיא .ןפָארטעג ָאד
 -עשרַאװ ןיא המשנ ריא טכיוהעגסיוא יז טָאה 1942 ןיא -- רעטעּפש רָאי 2
 .ָאטעג רעוו

 קרָאײינ ,ךוב'רוכזיירערעל ןיא : דובנעזייא-ןַאמדנורג האל ,שטיוועקטונ .ס : .ב
 ,0 קרָאידוינ ,דנאב רעטירד ,רוטַארעטיל רעשידײ רעינ רעד ןופ ןָאקיסקעל ,4

 ,1958 קרָאיינ ,שזדָאל ןיא דנוב ןופ עטכישעג יד :ץרעה .ש י

 ה .ש י
0 

 ןָאזמחורי עינַאמ

 רעטייוצ רעד תעב ןלױּפ ןיא דנוב ןשידרערעטנוא ןופ טכירַאב ןיא
 עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ רעד ןופ יוב םעד ןגעוו טלייצרעד זיא המחלמ-טלעוו
 יד ןופ ןעמענ יד טנכערעגסיוא ןרעוו סע .סיצַאנ יד רעטנוא ָאטעג ןיא

 -ליבעגסיוא ןבָאה עכלעוו ,םירבח

 ןופ "ןַאנרָא ןקידנריפנָאפ םעד טעד

 ,עשרַאװ ןיא דנוב ןשידרערעטנוא
 יד ןופ עדעי עכלעוו ןכַאפ יד ןוא
 טָאה ןענָאזרעּפ .עטנכערעגסיוא

 ןיא ."וויטקעלָאק, ןיא ןטָארטרַאפ

 :טרירוגיפ המישר רעקיזָאד רעד
 סָאװ ,(ןירערעל) ןָאזמיכורעי עינַאמ
 -ַאב ןוא עליטש סָאד טריפעג טָאה
 סַאג ענלַאמכָארק ןופ לדיימ ענעדייש

 ןירעטערטרַאפ ַא ןופ לָאר רעד וצ

 ןופ וויטקעלָאק ןקידנריפנָא ןיא

 יד ףיױא -- דנוב ןשידרערעטנוא
 רעביפ םוצ ,ןייּפ ןוא ןברק ןופ ןגעוו

 ?סיצַאנ יד ןגעק טעברַא רעלַאגעלמֹוא ןופ שפנ תריסמ ןוא

 ןָאזמחורי עינַאמ ןכלעוו ,געו רעד ןעמוקעג זיא ןלַאװק עקינייא ןופ
 ןשידיי םוצ עביל עטסמערַאװ ןוא עטרַאצ לכ םדוק :טלייוועגסיוא ךיז טָאה
 טייקיצָארט עצלָאטש ,טייקיטכערעג ןוא תמא ךָאנ טשרָאד רעקימַאלּפ ,דניק
 יד ןענייז סָאד -- ןטנעמעלע עלַא יד טָא .טייקיטכירפיוא עקידנריר ןוא
 טלַאטשעג עכעלרעדנואוו יד טגײלעגנעמַאזוצ ךיז טָאה סע עכלעוו ןופ ,לגיצ
 ןרעטנוא ,טנָאקעג יז ןבָאה רעדניק רעטרעדנוה יװ רעדָא ,ןָאזמוחרי עינַאמ
 ?ףלעינַאמ ןירערעל, ןעמָאנ ןטלטרעצרַאּכ טפַאשביל טימ

 -עלשידיי--שיטַארקָאטסירַא רענעעזעגנָא ןַא ןופ טמַאטשעג טָאה עינַאמ
 עכעלבייל ַא ןעועג זיא יז .טייקמורפ ןוא סוחי טימ טּפַאזעגנָא ,הביבס רעכ
 טימ ןעמַאזוצ ןוא ,ןָאסלעדנעמ ריאמ ןוא המלש רעוט עשידנוב יד ןופ עניזוק
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 -נוא .עיטַארקָאטסירַא רעשינבר ןופ ץנַאלג ןטסכעה ןופ סױרַא יז טמוק ייז

 ןעמונעג עינַאמ טָאה ,(הרש) ןעמַאמ רעלעדייא ריא ןופ גנוקריוו רעד רעט

 הביבס ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא יז זיא ָאד ,לושלטימ עשילױוּפ-שידיי ַא ןכוזַאב

 קידנעטשבלעז טפרַאדעג טָאה עינַאמ .ךעלדיימ עשידיי עטרילימיסַא-שילױּפ ןופ

 ןיא טרעיעג ןבָאה סָאװ ,ןעיידיא ןופ טניריבַאל םניא געוו ריא ןעניפעגסיוא

 "ַאב ןוא ןטייצ ןופ געוודייש ןפיוא ,דָאירעּפ םענעי ןיא הביבס רעשידיי רעד

 "ידיי יד ןוא רעטָאפ ןשידיסח ןשיטַאנַאפ ,םייה רעמורפ רעד ןשיווצ .ןעגנוגעוו

 -יירפַאב טימ טקעטשעגנָא ןוא עטרילימיסַא ,עיזַאנמיג רעד ןיא ךעלדיימ עש

 ריא טכוזעג עינַאמ טָאה -- ,רוטלוק רעשיליוּפ רעד ןופ ןלַאעדיא-סגנוא

 ,טײקיטכרָאפסטָאג סנטַאט םעד ןפרָאװעגּפָא טָאה יז ןעוו ןוא .געוו םענעגייא

 -לוש עטנָאנ עריא ןופ טײקיגנעהּפָאמוא עשיטסילַאיצַאס-שיליוּפ עשי.ס.5.ּפ יד

 "רבח ערעדנַא עריא ןופ ןעגנונעפָאה-זיילסיוא עשיטטינומָאק יד ןוא ,סעטרבח

 עינַאמ .זיירק-טנגוי ןשיטסילַאיצָאס ַא ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז יז טָאה ,סעט

 רעשידיי ןופ דניק ַא --- ריא רַאפ ןוא ,םזילַאיצָאס םוצ געוו םעד ןענופעג טָאה

 ךעלריטַאנ טניימעג םזילַאיצָאס טָאה --- ,עסַאמ רענשַאּפערָאה רעקידנדייל-טיונ

 -ָאס רעשידיי אלימב ןיוש טניימ סָאד ,עסַאמ רעקיזָאד רעד טימ דנוב ַא

 ,דנוב --- ,םזילַאיצ
 םַארגָארּפ ןשיגָאגַאדעּפ םעד ךרוד טכַאמ ,לושלטימ יד טקידנע עינַאמ

 ריא סיוא טלייוװ יז ןוא ,"עצינכעשוופ לושכיוה רעשיליױּפ רעיירפ רעד ןופ

 .דניק ןשידיי ןופ טסניד ןיא טעברַא -- ףורַאבסנבעל

 טרעוו ןוא ןזעוולוש ןכעלטלעוו-שידיי ןיא ןײרַא טערט ןָאזמחורי עינַאמ

 ןטלעז .החּפשמ-רערעל רעד ןיא רעדילגטימ עטסנעעזעגנָא יד ןופ ענייא

 ןוא עביל טימ טלַארטשעג ןזעו רעצנַאג ריא טָאה ,לעטבוס ןוא טשרעהַאב

 ,לוש ריא ,סַאלק ריא ןופ ,רעדניק עריא ןופ גנובעגמוא רעד ןיא טײקמערַאוװ

 וצ ןטייקכעלגעמ יד טשרָאפעג ןוא טכוזעג ,טרידוטש רדסכ טָאה עינַאמ

 יד ןרעכיײרַאב וצ ןוא טייקיטעט רעשירערעל ריא ןיא ךיז ןעמָאקלופרַאפ

 ןביילברַאפ וצ טַאהעג ארומ יז טָאה ץלַא רַאפ רעמ .ןענרעל ריא ןופ ןדָאטעמ

 ,םעטסיס:טעברַא ריא ןיא טרעוװילגרַאפ

 "ידנוב רעד ןופ טַאר םניא ןירעדילגטימ עקידנעטש ַא ןעוועג זיא יז

 ןלענָאיסעּפָארּפ םנופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא ןעוועג זיא יז ,עּפורג-רערעל רעש

 עלַא ןיא ןקילײטַאב ןפוא ןטסוויטקַא ןפיוא ךיז טגעלפ יז ,ןײארַאפ-רערעל

 רעכעלטנירג ַא ןעוועג ןענייז ןטייקיטעט עלַא יד .דנוב ןופ סעינַאּפמַאק-לַאװ

 טעדליבעג טָאה טפנוקוצ דנוב-טנגוי רעד ןעװ .ןבעל ריא ןופ לײטדנַאטשַאב

 עכעלטנגוי ןשיװצ םזיטעבַאפלַאנַא םעד ןרידיווקיל וצ ןסרוק-טנװָא ץענ ַא

 ןופ לייט ַא ךיז ףיוא ןעמענ וצ עטשרע יד ןופ ןעוועג עינַאמ זיא ,רעטעברַא

 ,טעברַא-ףיקס רעד וצ ןעמונעג ךיז יז טָאה הדמתה רעכעלנע טימ ,טעברַא רעד

 אקווד ךיז רַאפ טלייװעגסיוא יז טָאה ("ןירעפלעה;) ןיטנערעפער-ףיקס סלַא

 .ידכו רעדניק-ןסַאג ענעזעוועג ןיפ ןזיירק עטסרעווש יד

 ַא דלַאב טרעװ עינַאמ .המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןכָארבעגסיױא זיא סע

 ,רעטעּפש ,ןוא טַארַאּפַא ןשידרערעטנוא םניא עלעפיייוש קיטכיוו ןוא קיטיונ
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 ןעינַאמ טָאה גירק רעד .וויטקעלָאק רעװעשרַאװ ןקידנריפנַא ןופ דילגטימ ַא
 לֹוש ןיא רערעל יד .29 עקצילעמרַאק ףיוא לושקלָאפ רעד ןיא ןפָארטעג

 ריא יװ טײקיטעט עשירערעל סעינַאמ .רעדניק יד טימ ןבילברַאפ ןענייז
 ןופ ןכייצ ַא ךעלבעטשכוב ןיא ןטייצ ענעי ןיא ללכב ָאטעג ןיא טייקיטעט

 דָאירעּפיַאטעג םעד טכַאמעגכרוד טָאה עכלעוו ,ה עזָאר .גנוביוהרעד-סקלָאפ
 טלייצרעד ,לוש ריא ןיא ןעינַאמ וצ ןעמוקניײרַא טייצ וצ טייצ ןופ טגעלפ ןוא

 טַארנדי רעד .ןייז טשינ ןענרעל ךס ןייק טגעלפ לוש ןיא; :םעד ןגעוו

 םעד רעבָא ,עקּפוז עקידרעסַאװ לסיב ַא ןלעטשוצ רעדניק יד רַאפ טגעלפ

 -- לוש ןיא טלמַאזעג ךיז ןבָאה רעדניק יד ,טליטשעג טשינ סע טָאה רעגנוה
 -ַאמ טמענ טָא רעבָא .רעגנוה ןופ ענעלָאװשעג שממ ,עטגָאצרַאפ ,עטכַאמשרַאפ

 ןַא רַאפ סָאװ ןוא ,טלייצרעד יז ןוא רעדניק עכלעזַא סעּפורג ךיז םורַא עלעינ
 טימ ,דיירפ טימ ןצנַאלג ךעלעגיוא עשרעדניק ענעשָאלעגסיוא יד ! גנורעדנע
 ןגעוו תוישעמ טלייצרעד יז ?עלעינַאמ טשינ טלייצרעד סָאװ ןגעוו .,ןביולג
 רעדנואוו ןוא שפנ-תריסמ ןופ רעדנואוו ,דרע רעד ףיוא ןוא למיה ןיא רעדנואוו

 קיצרַאה וליפַא ןיוש ןכַאל ןוא ןצרּפ טימ ךיז ןביוהרעד רעדניק יד .ןוחטב ןופ
 יד ןוא .ןטייצרַאפ ןופ םירובג עקיטסייג ןופ ןרעה ייז .ןעמכילע םולש טימ
 טרעװ סע ןוא ,טשירפעגּפָא ןרעו ךעלעצרעה עטלּפַאצרַאפ ,עטשלחרַאּכ
 ,ןייּפ ןוא תורצ יד ןסעגרַאפ ןרעוו סע ,רעגנוה רעד ןסעגרַאפ

 ,רערעל יד טרידיווקיל זייווקיצנייא ןרעוו סע .טרידיווקיל ןרעוו ןלוש יד

 רעד טימ רעטסעוװש ַא עריא ןעמונעגוצ ןעמ טָאה 1942 טסוגיױא ןט19 םעד
 עכלעוו ךרוד ,ןטנעמוקָאד ריא רַאפ ןעגנערב ןפָאלעג זיא עינַאמ .החּפשמ
 ריא ןריולרַאפ עינַאמ טָאה געוו ןפיוא ,ןזיילסיוא ןענָאק רשפא יז טעװ ןעמ
 סענָאגַאװ יד ןיא טקַאּפרַאפ ךיילג ןוא טּפַאכעג יז טָאה ןעמ .שינגייצ ענעגייא
 ,עקנילבערט ןייק --- געוו רעטצעל רעד טמוק סע .,ץַאלּפ-גַאלשמוא ןפיוא

 ןוא ןייז רעשמ טשינ לָאמנײיק ןָאק ענעבילבעג-ןבעל זנוא ןופ רענייק
 רערעדעי רעבָא .געוו ןטצעל םעד טָא ןופ ליורג ןוא רעדיוש םעד ןפיירגַאב
 ןוא ךיז ןלעטשוצרָאפ טנורג ןלופ ַא טָאה ,ןעלעינַאמ טנָאקעג טָאה סָאװ

 -עצ ַא טכוזעגסיוא יז טָאה עקנילבערט וצ סענָאגַאװ יד ןיא וליפַא זַא ,ןביולג
 עטרַאצ עכַאװש עריא ןיא סע ןעמונעג ,רערָאפטימ יד ןשיוװצ דניק ןקָארש

 -ץינַאמ לייוו ...רערט עשרעדניק עקילייה ַא ןשיװאוצּפָא טכוזעג ןוא ,טנעה
 ,טױט ןזיב עביל ,דניק ןשידיי םוצ עביל ןעוװעג זיא ןבעל סעל

 סעדַאה .ל
0 

 ןַאמסייו השמ

 ,דנַאלסור-טעװָאס ןיא ןעמוקעגמוא זיא ןַאמסייו השמ
 רַאפ ,ןכערברַאפ רעד ןענַאטשַאב זיא סָאװ ןיא ?ןעוועג רע זיא רע

 ?ןבעל ןטימ טלָאצַאב טָאה רע ןכלעוו
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 ןיא רעטעברַא-רעקעב םענענַאטשעגקירוצ רעייז ,ןטושּפ ַא ןופ ןוז ַא

 ,טייקכעלנעזרעּפ רעקיטרַאנגייא ןַא וצ ןסקַאװעגפיוא דנוב ןיא רע זיא ,ןילבול

 טָאה טנרעלעג רעבָא ,טנרעלעג טשינ לוש ןיא .רעדיינש ַא --- ךַאפ ןופ

 ַא טימ טדערעג טייהנזעװנָא ןיימ ןיא לָאמַא טָאה רע .ןבעל ץנַאג ןייז רע

 תועידי ענייז רעביא ןעניוטש וצ ןעוועג זיא'ס ןוא קיטַאמעטַאמ ןופ טנעדוטס

 ,ןענעייל ןיא ןָאטעגנײרַא ןעוועג ױזַא זיא רע .טפַאשנסיװ רעקיזָאד רעד ןיא

 יעיזַאטנַאפ ןוא רוטַארעטיל ןופ טלעוו רעד ןיא טבעלעג בלַאה טלָאװ רע יו

 ףױא טלײטעג טשינ ןעגנולדנַאה עכעלשטנעמ יד רע טָאה ,טעטסע ןַא

 טכעלש ,ןייש ןעוועג זיא טוג : עסואימ ןוא ענייש ףיוא רָאנ ,עטכעלש ןוא עטוג

 .לקע ןַא ןפורעגסױרַא םיא ןיא טָאה טַאט עטכעלש ַא ןוא .סואימ ןעוועג זיא

 -סירַא ןַא ןיא ןסקַאװעגפױא טלָאװ רע יוװ --- גנוטלַאה ןייז ,ןרעינַאמ ענייז

 ,בוטש רעשיטַארקָאט

 יד טריזינַאגרָא רע טָאה ,שטנעמ רעכַאװש שיזיפ ,רעטלדייאעגסיוא ןַא

 ןענַאטשעג ,טסידנוב ַא יװ ,זיא ןוא ןילבול ןופ רעטעברַא-רעדיינש עשידיי

 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב ןייארַאפ רעייז ןופ שארב

 ןופ ךיוא יװ ןיײארַאפ-דײלקַאב ןופ רַאטערקעס ןעוועג רע זיא ןרָאי ליפ

 "עװַאב רעשידנוב רעד ףיא תופידר יד תעב 1920 ןיא .,ןייארַאפ-רעקורד

 ,טריטסערַא רעוט עשידנוב לָאצ ַא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ םיא ןעמ טָאה גנוג

 ןשיוצ ןעוועג ןַאמסייוו זיא 1928 ןיא טַאר-טָאטש רענילבול םוצ ןלַאװ יד תעב

 -סיוא טלָאמעד ןדיי ןבָאה ללכב) .רענעמטַאר עשידנוב עטלייוועגסיוא 8 יד

 ,(10 טלייוועג

 -עווָאס יד ןוא סעבמָאב עשיטסירעלטיה רעטנוא געוו-רעדנַאװו םעד

 טעמכ טימ ךיילגוצ טכַאמעגכרוד רע טָאה סָאד --- ריביס ןיא גנוקישרַאפ עשיט

 "ריּפוקָא-שיטעווָאס יד ףיוא ןרָאװעג ןעמונרַאפ ןענייז סָאװ ,ןטסידנוב עלַא

 "יסור-שטייד רעד ןופ טַאטלוזער ןיא .המחלמ רעד תעב סעירָאטירעט עט

 ןרָאװעג טיירפַאב 1941 ןיא רעגריב רעשיליוּפ סלַא רע זיא ,המחלמ רעש

 לטיּפַאק עשיגַארט ,עטצעל סָאד ןָא ךיז טבייה ָאד ןוא ,רעגַאל ןשיטעװָאס ןופ

 .ןבעל ןייז ןופ

 טביולרעד ןעמ טָאה גנוריגער-תולג רעשיליוּפ רעד טימ ךַאמּפָא ןטיול

 ענעגייא עירָאטירעט רעשיטעווָאס רעד ףיוא ןבָאה וצ רעגריב עשיליוּפ יד

 טָאה .רעציזרָאפ ןעוועג ןַאמסייוו זיא טעטימָאק-לוש ַאזַא םענייא ןופ ,ןלוש

 דָאֹּפ ַא ,רענייא טָאה ןרעטלע יד ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא זַא ,טכַאמעג ךיז

 יעדער עשיטעווָאס-יטנַא ןַא ןטלַאהעג ,(רָאטַאקָאװָארּפ ַא ךעלניײשרַאוו) קַאיל

 רע .עדער רעד ןטימ ןיא טלעטשעגּפָא םיא טָאה ,רעציזרָאפ רעד ,ןַאמסייוו

 זיא דרע רעשיטעווָאס ףיוא רעגריב עטריאילַא רַאפ זַא ,טרעלקרעד טָאה

 עשיטעווָאס יד ןריקיטירק וצ טרָא ןייק טשינ ןוא טייצ ןייק טשינ טציא

 טשינ -- גנורעלקרעד סנַאמסייו השמ ןעגנַאגעג זיא טייוו ױזַא .גנוריגער

 .רעטייוו טירש ןייא

 טזומעג ןעמ טָאה טרָאד .קינייו רעבָא סָאד זיא דנַאלסור-טעוװָאס ןיא

 .ןַאמסיײװ טשינ טוט -- סָאד ןוא .עדער רעד ןגעוו טכַאמ יד ?ןרימרָאפניא,
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 ןענייז רעטעּפש געס ייװצ .ןץיש ..טשינ ןיא ןרסמ :סָאמ ןייז ךיז טָאה רע

 ,ןרָאװעג ןלַאפרַאפ זיא ןַאמסייוו ןוא ןטנעגַא- ,ד.וו.ק.נ ןעמוקעג

 ןביהעגנָא ןעמ טָאה דנַאלסור ןופ .טקידנעעג ךיז טָאה המחלמ יד

 -- טיירפַאב ,ןלױּפ ןייק ןרָאפקירוצ טזָאלעג .רעגריב עשיליוּפ ןעײרפַאב

 -ענעג ערענָאיצקַאער ,ןטנעגַא-ײצילָאּפ ,סענַאגילוכ ךיֹוא -- ערעדנַא ןשיווצ

 השמ טסידנוב םעד ,רעוט-רעטעברַא ןשידיי ןלעדייא םעד טינ רעבָא -- ןלַאר

 ,ןַאמסייו

 ןביױהעגנָא טָאה ןעמ .המחלמ רעד ךָאנ רָאי ןיינ ,טכא קעװַא ןענייז סע

 וליפַא ,רעדרעמ עשיטסיצַאנ ךיוא ייז ןשיוװצ ,ענעגנַאפעג עשטייד ןעײרפַאב

 -המחלמ ערעייז רַאפ דנַאלשטיײיד ןיא טּפשמעג ךָאנרעד ןרעוװ עכלעוו ,עכלעזַא

 ..יַאטשינ רוּפש ןייק ץלַא זיא ןַאמסייו השמ רעזנוא ןופ רעבָא --- סנכערברַאפ

 ןַאמסייוו השמ זַא ,ץיירק ןטיור ןופ גנודלעמ עלעיציפָא ןַא ןעמוקעג זיא ףוסל

 ,1952 טסוגיױא ןט27 םעד רעגַאל ןשיטעווָאס ַא ןיא ןבױָאטשעג זיא

 גרעבסלעגנע ש

0 

 ךלָאגנייפ המלש ןרהא

 ,לסייוו רעד ייב טסָאכיװַאז לטעטש ןיא 1892 ץרעמ ןט15 םעד ןריובעג
 רעבמעטּפעס ןט26 םעד ןברָאטשעג -- ןליוּפ-שיסור ,עינרעבוג רעמָאדַאר
 ,קרָאי-וינ ןיא 1

 ַא ןעוועג זןיא השמ רעטָאפ ןייז

 םורֲא .רעקָאט ַא -- הכאלמ-לעב

 טימ ןעמַאזוצ ןרעטלע יד ןבָאדװה 0

 ןיא טצעזאב ךיז רעדניק 6 ערעייז

 ךיוא טָאה המלש ןרהא .עשרַאװ

 סרעטָאפ ןיא ןטעברַא וצ ןביױהעגנָא

 -עג רע זיא ,רעטעברַא ןַא יוו .ךַאפ

 -נוב רעד טימ גנורירַאב ןיא ןעמוק

 ןַא ןרָאװעג ןוא גנוגעוװַאב רעשיד

 ןטימ .טסידנוב רעטגייצרעביא

 -רַאפ ןבילבעג ןיוש רע זיא דנוב

 ,ןטייצ עשיגַארט ןוא עטוג ןיא ןדנוב

 בולק-רעסָארג רעװעשרַאװ ןיא

 -ניז ןטימ טעדניײרפַאב ךיז רע טָאה

 "טימ ַא ,יקסֹוװָאבוקַאי עקצראה רעג } 6 :

 ,לחר רעטסעווש ןייז טימ םיא ךרוד ןוא ,רָאכ- :-רעסָארג ןטמירַאב ןופ דילג

 ךיז ןבָאה ייז ןופ 2 -- ןיז 3 טַאהעג ןבָאה ייז .יורפ ןייז ןרָאװעג זיא סָאװ
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 ןגעלפ ןוא 26 ענלַאמכָארק ףיוא לושיָאשיצ רעשידנוב רעד ןיא טנרעלעג

 .ןישעזדעימ ןיא עירָאטַאנַאס-םעדעמ רעד ןיא ןעגנערברַאפ ךיוא

 "יא ךָאנ טימ ןעמַאװצ .ץלעק ןיא טבעלעג החּפשמ יד טָאה 1932 ןופ

 -לעוו ןופ ,עיצַאזינַאגרָא עשידנוב ַא טלעטשעגפיוא דלָאגנייפ טָאה ח"ח עקינ

 רעד ןעװעג ןיא םייה סדלָאגניּפ ,רעציזרָאפ רעד ןעוועג זיא רע רעכ

 -ַאר -שידיי רעד ןופ ךיוא רָאנ ,ןטסידנוב יד ןופ זיולב טשינ טקנוּפ-ףערט

 ןעײרדמורַא טפָא ךיז טגעלפ ןזיוה ןופ טייו טשינ .ץנעגילעטניא רעלַאקיד

 "גייפ ןיא טמוק'ס רעװ ןבעג וצ גנוטכַא טנעגַא-םייהעג רעשיאיײצילָאּפ ַא

 רעד ןופ שארב ןענַאטשעג רע זיא ןלַאװ-טַאר-טָאטש יד ייב .םייה סדלָאג
 ,עטסיל-ןטַאדידנַאק רעשידנוב

 סלַא טריטסערַא םיא ןטנַאּפוקָא עשיצַאנ יד ןבָאה 1939 רעבמעווָאנ ןיא

 רעטעּפש .טזָאלעגסױרַא ןוא ןטלַאהעג םיא ןעמ טָאה ןכָאװ 2 ."קינדַאלקַאז,

 יד ןופ ןעיײרדוצסורַא ךיז ידכ .ןריטסערַא רעדיוװ םיא ןעמוקעג ןעמ זיא

 סָאװ ,גרעבמעל ןייק קעװַא ןוז ןטסטלע ןטימ ןעמַאזוצ רע זיא ,טנעה עשיצַאנ

 ןסור יד ןבָאה 1941 ןיא .טכַאמ רעשיטעווָאס רעד ךרוד טריּפוקָא ןעוועג זיא

 רָאי ַא .ןרעגַאל ערעדנוזַאב ןיא עדייב --- טקישרַאפ ןוז םעד ןוא רעטָאפ םעד

 ןבילבעג ןענייז ייז ואוו ,ריביס ןטייוו ןיא ןפָארטעג ךיז ייז ןבָאה רעטעּפש

 ,1946 גנילירפ זיב

 .ָאטעג רעצלעק ןיא ןבילבעג ןענייז ןיז 2 ערעדנַא יד טימ רעטומ יד

 ,עקנילבערט ןייק ןרָאװעג טריפעגקעווַא ןוז ןטסגניי ןטימ יז זיא 2 ןיא

 רעלעטימ רעד .ןרעמַאקיזַאג יד ןיא ןרָאװעג טגנערבעגמוא ןענייז יז ואוו

 -"ןעגרעב ןוא םישטנעיװשָא ןופ ןרעגַאל-טיוט עשיצַאנ יד ןיא ןעוועג זיא ןוז

 ,1945 ןיא ןרָאװעג טיײירפַאב זיא ןוא ןעזלעב

 -רַאפ 1946 רָאי ןיא ןיז עדייב טימ רעטָאפ רעד טָאה המחלמ רעד ךָאנ

 ,דנַאלשטייד ןיא ,םייהסלייצ רעגַאל-.יּפ.יד ןיא טייצ ַא טגנערב

 ןעמוקעג החּפשמ רעד ןופ לייט רענעבילבעג-ןבעל רעד זיא רעטעּפש

 .עקירעמַא ןייק

 סלַא רעירפ טעברַאעג דלָאגנייפ המלש ןרהַא טָאה קרָאי-וינ ןיא ָאד

 ןביױהעגנָא רעבָא ךיז טָאה'ס .ײרעקָאט ךַאפ ןייז ןיא -- רעטעּפש ןוא רעסערּפ

 טרעטַאמעג םיא טָאה סָאװ ,טײקנַארק ערַאבליײהמוא ןַא ןעלקיװטנַא םיא ייב

 ,רָאי עכעלטע

 ןַא .ןטסידנוב עטסיירט יד וצ טרעהעג טָאה דלָאגנייפ המלש ןרהא

 -סיורַא רע טָאה ,שטנעמ רעכעלרע ןוא רעליטש ַא ,רעטעברַא רעטנעגילעטניא

 ןזיב ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןופ םינינע יד וצ סערעטניא ןסיורג ַא ןזיוועג

 ,געט ענייז ןופ ףוס
 ה .ש י
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 ןַאמדנורג ךורב לארשי

 -שיסקָאדָאטרָא ןעוועג ןענייז ןרעטלע ענייז .שזדָאל ןיא 1907 ןריובעג
 -רעטעברַא רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג רעבָא זיא עכענ רעטכָאט רעייז .עמורפ

 ַא ןיא לרעדורב ריא ןבעגעגניירַא רעטָאפ ןופ ןליוו |
 ---רעטעּפש) לוש רעכעלטלעוו"שידיי 0

 ןבָאה עמַאמ-עטַאט .(לוש-םעדעמ
 ,םעד טימ ןכַאמ םולש טלָאװעג טשינ

 -ַאלפעצ ךיז טָאה ההּפשמ רעד ןיא

 -לת רעגניי רעד ,טיירטש ַא טרעק
 ענרעדָאמ יד ןעמוקַאב ביל טָאה דימ
 ןטייבסיוא טלָאװעג טשינ יז ןוא לוש
 ןעגנואימַאב ליפ ךָאנ .רדח ַא ףיוא

 -כיל לארשי רעריפ ןשידנוב ןופ

 ןַאמצלָאה זירערעל יד ןוא ןייטשנעט
 -לע יד ןקיאורַאב וצ ןעגנולעג זיא
 ,ןרעט

 רעייז ַא ןעוועג זיא ךורב לארשי
 טָאה רע ןעװו .רעליש רעקיאעפ

 -רערעל ןיא ןענרעל ענליוו ןייק טקישעג םיא ןעמ טָאה ,לוש יד טקידנערַאפ
 ןיא רערעל ַא ןרָאװעג ןוא טקידנערַאפ רַאנימעס םעד טָאה רע .רַאנימעס
 רע זיא רעטעּפש .קסוועטיל-עקָאסיװ ןיא לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד
 -םעדעמ רעד ןיא רערעל ןרָאװעג ןוא טָאטש-טרובעג ןייז ןיא ןעמוקעגקירוצ
 רעייז םיא ןבָאה רעדניק יד .דימלת ַא ןעוועג ןילַא רעירפ זיא רע ואוו ,לוש
 ,טַאהעג ביל

 ךיוא ןַאמדנורג זיא ,טעברַא-לוש רעשיגָאגַאדעּפ ןייז טימ קיטייצכיילג
 רע ,שזדָאל ןופ גנוגעוװַאב רעשידנוב רעד ןיא קיטעט ךעלטפַאשלעזעג ןעוועג
 טרָאּפס-רעטעברַא רעשידיי רעסיױרג רעד ןיא רָאטקורטסניא ןעוועג זיא
 רַאפ רעדיל ןוא ןליּפש ייר ַא ןפַאשעג טָאה רע .ןרעטשנגרָאמ עיצַאזינַאגרָא
 ,רעדניק

 ײרעלָאמ ,טעברַאטנַאה ןופ רערעל רעטנכייצעגסיוא ןַא ןעוועג זיא רע
 ןטעברַא-רעדניק ןופ ןעגנולעטשסיוא-לוש ןריזינַאגרָא םייב .קיטסַאנמיג ןוא
 רעשירעלטסניק ןוא ןלַאפניא ענעדישרַאפ טימ טנכייצעגסיוא ךיז רע סָאה
 ,רוטלוק

 -דנורג טָאה רענּפַאװ ןמלק ןּוא ,(עקטַאב) יקסניליג לטָאמ טימ ןעמַאזוצ
 עשיטסירָאמוה ןוא רעדיל ,ןליּפש-ןטיוקס ןופ גנולמַאז ַא ןבעגעגסױרַא ןַאמ
 1928 סיױורַא ןיא גנולייורַאפ ןוא ליפשש ךוב סָאד .רעדניק רַאפ סענעצס
 .קעטָאילביב-ףיקס גַאלרַאפ ןיא ,עשרַאװ ןיא

 ןעמַאזוצ ןַאמדנורג זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ בייהנָא םייב
 קָאטסילַאיב ןייק ןפָאלטנַא לרעטכעט רעייז ןוא רעניוװ ַאוװע יורפ ןייז טימ
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 -וקָא רעשיטעווָאס רעד רעטנוא ,קסירב ןייק ןעמוקעג רע זיא ןענַאד ןופ ןוא
 יד ןבָאה 1941 ינוי ןיא .לוש רעקסירב ַא ןיא טעברַאעג רע טָאה עיצַאּפ
 עשיצַאנ יד ןָא ךיז ןבױה'ס .טָאטש יד ןעמונרַאפ תולייח עשטיידייצַאנ
 זיא רע .רעדלעװ יד ןיא רענַאזיטרַאּפ יד וצ טפיולטנַא ןַאמדנורג .תוחיצר
 ,טנַאקַאב טשינ זיא ,ױזַא יו ןוא ןעוו --- ןעמוקעגמוא

 -עטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל ,4 קרָאי-וינ ,ךובירוכזירערעל ; .ב

 ,שזדָאל ןיא דנוב ןופ עטכישעג יד : ץרעה .ש .י .1958 קרָאיוינ ,דנַאב רעטייווצ ,רוטַאר
 ,1958 קרָאירינ

 .ה .ש

0 

 ןַאמסיז םהרבא

 ,שזדָאל ןיא 1900 רַאונַאי ןט3 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא ןַאמסיז םהרבא
 ךיז רע טסילש רעכצלטנגוי סלַא ,רעדיינש ןופ החּפשמ ַא ןיא ,ןלױּפ-שיסור
 דנוב ןיא ןָא

 ןיא ךיז רע טצעזַאב 1922 ןיא

 טניפעג זירַאּפ ןיא ךיוא .ךיירקנַארפ

 -גוב רעד ןיא טרָא ןייז ךיילג רע

 טרעװ רע .עיצַאזינַאגרָא רעשיד

 ,עפורג רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא

 .ַא יד ןיא ןוא גניר-רעטעברַא ןיא

 רעד ןיא סרעדנוזַאב רָאג .ןלוש .ר
 םייב עיצוטיטסניא רעקיטכיוו ױזַא

 רעד ןיא ,זירַאּפ ןיא גניר-רעטעברַא

 רע רטכלעוו ןופ ,קעטָאילביב-םעדעמ

 -.טימ רעד ןעוועג ךעלטנגייא זיא

 ןקידנעטש ןייז בילוצ .רעדנירג

 -רַאפ ןייז קנַאד ַא ,ןסיוו ךָאנ טשרוד

 ןייז ןוצ ןעמעלבָארּפ ןיא ךיז ןפיט

 רעשידיי רעד וצ עביל ןוא טקעּפסער

 רעטינעג רעד ןרָאװעג רע זיא ,רוטלוק ןוא רוטַארעטיל רעשידיי ,ךַארּפש

 ,קעטָאילביב-םעדעמ רעד ןופ רענעייל לָאצ רעסיורג רעד רַאפ רעבעגטַאר

 עטסעיינ יד ןפַאשנייא וצ טכוזעג טייקנבעגעגרעביא ןוא גרָאז טימ טָאה רע

 -יטסניא-רוטלוק עקיטכיוו יד ןרעסערגרַאפ ןוא ןרעכײרַאב וצ ידכ ,רעכיב

 -קעטָאילביב םעד ןיא עטסוװיטקַא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .עיצוט

 ,טעטימָאק

 ערעװש יד טכַאמעגטימ ךיירקנַארפ ןיא ןבָאה החּפשמ ןייז ןוא ןַאמסיז

 -רַאפ ןענייז גָאט ןדעי .שינעּפַאלק-ץרַאה לפיוו ,קערש לפיוו ,ןרָאי-המחלמ

 ןוא םינכש ,םירבח עטנָאנ ןרָאװעג טקיניײּפרַאפ ןענייז ,ןרָאװעג טּפעלש

 עקיצנייא רעייז ןטלַאהַאבוצסיױא ןעמוקעגנָא ייז זיא סע רעווש יו . , .טניירפ
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 ןעמוקעגמוא ןַאד ןענייז רעטלע ריא ןיא רעדניק ליפ ױזַא ןעוו ,רעטכָאט

 ךיא .עיצַאטרָאּפעד ןדיימסיוא םייב לזמ טימ טליּפשעג לָאמ ליפ ןבָאה ייז

 סנַאמסיז יד ואוו ,(זירַאּפ ןיא) טנעמסידנָארַא ןטפלע םעד ןיא זַא ,ךיז ןַאמרעד

 -מורַא 1941 טסוגיוא ןיא ןשטייד יד ןבָאה ,טניואוועג ןבָאה ךיא ךיוא ןוא

 עלַא ןטעב יד ןופ ןעמונעגסורַא טכַאניב ןוא טנעגעג עצנַאג יד טלגנירעג

 ןיא ןַאד סנַאמסיז יד ןיוש ןענייז קילג םוצ .עקנַארק ןוא עטלַא וליפא ,ןדיי

 ןופ ןבעל ַא ןביוהעגנָא ייז רַאפ ךיז טָאה .ןעוועג טשינ גנוניואוו רעייז

 רעטעפש .ץנעטסיזקע רעד רַאפ ךעלגעטיגָאט ךיז ןעלגנַאר ןופ ,ןרעדנַאװ

 טימ ןוא קילב ןדעי רַאפ ארומ טיט ןטנעמוקָאד עכעלטסירק ףיוא ןבעל ַא

 קנעדעג ךיא .ריט ַא ןיא ּפַאלק רעדָא ךרָאש ןטכירעגמוא ןדעי ייב שינרעטיצ

 רעלַאגעלמוא רעזנוא ןיא וויטקַא ךיוא ןרָאי ענעי ןיא סנַאמסיז יד רעבָא

 -ַאב ךיז ןבָאה ייז .לבָאנערג ןיא רעטעּפש ןוא ןָאיל ןיא טעברַא רעשידנוב

 ןעגנורעייפ-יַאמ עטשרע ,ןפערטנעמַאזצ עלַאגעלמוא ערעזנוא ןיא טקילײט

 טסואוורעד ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,גנולמַאזרַאפ-רעיורט רעד ןיא ,םייהעג ןיא

 (רעטכיר-ץַאט הקבר רתסא) אקיא עט'ח רערעיײט רעד ןופ םוקמוא ןגעוו

 -מוא רענעי ןיא ןטעטיװיטקַא עקיטכיוו עלַא ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה ייז

 ןָאטעג ןבָאה ןפורג עלַָאגעלמוא עשידנוב יד סָאװ ץלַא ןיא ,טייצ רערעכיז

 ,ךעלגעמ ןעוועג זיא סע סָאװ ,סָאד זיולב טשינ ןַאד ןעמ טָאה ןָאטעג ןוא

 -סיוא "דכ ,ןעגנוגנערטשנָא עכעלשטנעמרעביא טכַאמעג טָאה ןעמ טושּפ רָאנ

 -ןברוח עשיגַארט עכעלקערש יד טָא ןבעלרעמניא ערעדנַא ןפלעה ןוא ןטלַאהוצ

 ןעניז יירד עלַא .עכעלקילג יד ןשיוװצ ןעוועג ןענייז סנַאמסיז יד ,ןרָאי

 ,ןבילבעג ןבעל

 םהרבא .קרָאי-וינ ןיא ןַאמסיז החכשמ יד ךיז טצעזַאב 1951 ינוי ןיא

 -רעטעברַא ןופ שטנערב רעטלַא-ךילרע ןיא וויטקַא דלַאב טרעוװ ןַאמסיז

 םהרבא טָאה שטנערב םעד טָא .ןלוש גניר רעטעברַא יד ןיא ךיוא יוװ גניר

 יד שטָאכ .רַאטערקעסיץנַאניפ סלַא עיגרענע ליפ ןבעגעגקעװַא ןַאמסיז

 ןיוש זיא רע זיב ןטלַאהעגנָא סע רע טָאה ,רעווש ןלַאפעג םיא זיא טעברַא

 ,קנַארק טסנרע ןעוועג

 טקַיופ ,1962 רעבמעווָאנ 25 םעד גָאטנָאמ .זיא סע שילָאבמיס יװ ןוא

 ןטכַארבעגמוא-שיגַארט םעד הרובק וצ טכַארבעג טָאה ןעמ ןעוו ,טייצ רעד ןיא

 רעכלעוו ,ןַאמסיז םהדבא טָאה ,ידענעק .פ ןַאשזד טנעדיזערּפ רענַאקירעמַא

 -סיוא .טלעוו רעקידרשוי ַא ןופ טמיורטעג ןוא טמולחעג ןבעל ץנַאג ַא טָאה

 -ּפָארַא זיא רע ןעוו ,סַאג רעקרָאי-וינ ַא ןטימ ןיא םעטָא ןטצעל ןייז טכיוהעג

 -יא רעוװש רע טָאה ,ערעדנַא ליפ יו .,ּפַאש ןיא טעברַא רעד ןופ ןעגנַאגעג

 טָאה ץרַאה ןייז ןוא טנעדיזערּפ ןופ דרָאמ ןנעלרעדיוש םעד טבעלעגרעב

 ,ןטלַאהעגסיױא טשינ

 ןט26 םעד ןברָאטשעג יא ,עקטטידנוב עירטעג ַא ,םירמ יורפ ןייז

 ,קרָאיײוװנ ןיא 1967 רעבָאטקָא

 ףרַאגנײטש לריצ
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 ךענטַאר ףסוי

 רעטלע ןיא ןברַאטשעג סערייא סָאנעוב ןיא זיא 1966 יַאמ ןט29 םעד
 ןיא רעוט-טנגוי עשידנוב יד ןשיוװצ טנַאקַאב ,רענטַאר ףסוי -- רָאי 75 ןופ
 ןיא ןעוועג זיא ןרענטַאר ןופ םייה יד ."קעשזוי; ןעמָאנ ןרעטנוא עשרַאוװ

 רעביאנגעק ,22 ענלעשזד ףיוא עשרַאװ

 סָאװ ,"קַאיװַאּפ, הסיפת רעטמירַאב רעד

 רעשילױּפ רעד ,רַאצ םעד טנידעג טָאה

 ,טכַאמ-עיצַאּפוקֶא רעשיצַאנ ןוא עיצקַאער
 םעד ןעמ טָאה הריד-רענטַאר רעד ןופ
 ןעועג זיא יז -- ןעזעג טשינ "קַאיװַאּפ ,

 ,טרעהעג ןוא טסואוועג רעבָא --- ףיוה ןיא
 ןוא ןרעיומ יד רעטנוא רָאפ טמוק'ס סָאװ
 סע ,ןעמ טָאה רעטצנעפ עטעוועטארקרַאפ
 יד ןַא ,ןסָאלשעגסױא טשינ רעבירעד זיא
 -ַאב ןבָאה ןרעיומ-הסיפת עיורג עקיזָאד
 "וועריר ןוא ןרַאבליפ רעייז םעד טקריוװ

 ןיירַא גנוי רָאג לֶאֹז רע ,קעשזוי ןקיד
 ,גנוגעוַאב רעלַאגעלמוא רעד ןיא

 ןיוש לייוו ,שידיי לענָאיצידַארט טשינ ;עשידיי ַא ןעוועג זיא בוטש יד
 זיא ,רעצעז רעשיאערבעה רענעזעװעג ַא ןדמל ַא ,לשריה רעטָאפ רעד

 רעקצולס ןופ רעטכָאט ַא ,הקבר-ענייש רעטומ יד .ליכשמ ַא דיי ַא ןעוועג

 הריד ריא ןיא ךיז ןבָאה סָאװ ,עלַא ןופ ?עמַאמ/, יד ןרָאװעג ןרָאי טימ זיא ,בר
 עמַאמ-עטַאט סרענטַאר ןופ שידיי רעד .,ןיז עריא ןופ םירבח יו ,טלמַאזעג

 ואו ,ןלוש ןיא טנרעלעג רעבָא ךיז טָאה קעשזוי .רעקיטפַאז ַא ןעוועג זיא
 -מוא ןייז זיא ןרָאי טימ .שיליוּפ ןוא שיסור -- ןעוועג ןענייז ןכַארּפש יד
 -רעטעּפש ןייז טרעטשעג טשינ טָאה סָאד ןוא שיליוּפ ןרָאװעג ךַארּפש-גנַאג
 .דנוב ןטימ גנוטפעהַאב עקיד

 ןופ רעמיצ ןטצעל ןיא ןפערט ןרָאי ענעי ןיא ךיא געלפ לָאמ ןייא טשינ

 רשפא רעדָא טעטרַאװרעדמוא ןעמוק לָאמַא געלפ'כ ןעוו ,הריד סרענטַאר

 ןרילוּפינַאמ ןייא ןיא ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ ,רעליש עגנוי עּפורג ַא ,ןטעבעגמוא

 טנװָא רעדִיַא ןַא .ךעלטעלב-נולפ עלַאגעלמוא קידנטיירג ,ףַארגָאטקעה םעד
 ףיוא ןליּפשוצ טגעלפ קעשזוי ןוא רעדיל ןעגניז ףיוא ןײגקעװַא טרָאד טגעלפ
 ןייז ,ןענכייצ וצ גנוגיינ עקרַאטש ַא טַאהעג ךיוא טָאה רע .ענילָאדנַאמ רעד
 -וצ זיא רע ןעוו ןוא .ןעגנונכייצ-רעדעפ טימ ןעגנָאהַאב ןעוועג זיא רעמיצ

 ןרָאװעג טצעזעגנייא זיא רע ואוו -- תוסיפת עשירַאצ יד ןופ ןעמוקעגקיר
 ךיז ןבָאה -- טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי .ד.ס רעד ןיא טייקיטעט רַאפ
 רעגולַאק רעד ןופ רעמַאק-עמרוט ןייז ןופ ןציקס ןזיוװַאב טנעוװ יד ףיוא
 ,גנואיירפַאב רעד זיב ןסעזעג זיא רע ואוו ,עמרוט

 ןטימ לסיירט ַא .ץיוו ןפרַאש ַא ןוא רָאמוה ךס ַא טגָאמרַאפ טָאה רע
 רעבָא .טגָאזעג ךס ַא ןבָאה ןגיוא ענייז ןופ ץילב ַא ןוא רָאה עצרַאוװש ּפָאק
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 טייקכעלרע ןייז ןעװעג זיא רעטקַארַאכ ןייז ןופ ךירטש רעטסקיטכיוװ רעד

 .טייקשלַאפ ןייק ןגָארטרַאפ טשינ טָאה רע .,טײקכעלטנרָא ןוא

 -עביירש ןוא רעלענַאיצַאזינַאגרָא ןייז ןעוועג זיא "רע טָאי; -- קעשזוי
 עשיטערָאעט ;רָאטַאזינַאגרָא רעטוג ַא ןעועג זיא -- םינָאדװעסּפ רעשיר
 .ערעדנַא רַאפ טזָאלעגרעביא רע טָאה תוריקח ןוא ןעמעלבָארּפ

 ןשירענָאיּפ ןייז ןופ סעטרבח ןוא םירבח ענייז ערעדנַא יד יוװ ,טקנוּפ

 רעד ןיא טשינ -- ןריולרַאפ טשינ טיײקיצָארט ןייז רע טָאה ,רוד"טפנוקוצ
 רעד ןופ לַאז ןקידנרינָאּפמיא םעד ןיא טשינ ןוא רעמַאק-הסיפת רעגנע

 ןרַאפ רַאצ ןופ ןעמָאנ ןיא טּפשמעג םיא טָאה'מ ואוו ,?עטַאלַאּפ רענבעדוס;
 ,רַאצ ןגעק טנוב

 ןיא "קַאיװַאּפ, ןפיוא ,לעדַאטיצ ןיא -- תוסיפת עשירַאצ ןיא טָאה רע
 ,רָאי 3 רעביא טגנערברַאפ -- עגולַאק ןוא עשזמָאל ןיא ךָאנרעד ןוא עשרַאװ

 עשירַאצ יד רעדייא רעירפ םישדח עכעלטע טימ רע זיא םייהַא ןעמוקעגקירוצ
 ,(1915 ןיא) ןדנואוושרַאפ עשרַאװ ןופ זיא טכַאמ

 רעטשרע רעד רעטנוא ןליױּפ ןיא טשרעהעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,טיונ יד
 טָאה סָאד .בוטש סרענטַאר ןטימעגסיוא טשינ טָאה ,עיצַאּפוקַא רעשטייד

 עכלעוו ,גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןיא לײטנָא ןופ ןטלַאהעגּפָא טשינ רעבָא םיא

 רעיינ רעד ןיא ,טייקלענש רעסיורג ַא טימ ןעלקיװטנַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה
 ןשיוװצ .ןרָאי רעק20 יד ןופ ןטימ זיב וויטקַא ןעוועג רע זיא הביבס רעשידנוב

 דנוב טנגוי ןופ ןטעטימָאק-לַארטנעצ ייוצ עטשרע יד ןופ רעדילגטימ יד

 ,רענטַאר קעשזוי -- ןעוועג ךיוא זיא ןליוּפ ןיא טפנוקוצ

 -רַאק ַא טנפעעג רעטעּפש םיא ןבָאה ןטייקיאעפ עלענָאיצַאזינַאגרָא ענייז
 ,ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא ןטפַאשלעזעג-ספיש יד ןופ טַאקידניס ןיא ערעי

 לייט ַא ווא ןליוּפ טולב טימ טציילפרַאפ טָאה גוצ-ביור סרעלטיה ןעוו

 רענטַאר ףסוי זיא ,תומוקמ עטייוו ןיא ןרָאװעג ןפרָאװרַאפ ןענייז םיטילּפ
 -נָא טרָאד טָאה רע בוא ןוא .עניטנעגרַא ןיא ,דנַאל-יינ ַא ןיא ןעמוקעגנָא

 רענכייצ ַא ,רעלטסניק ַא יו ןביוהעגנָא סע רע טָאה ,ןבעל יינ א ןביוהעג
 ,רעלָאמ ןוא

 רענַאקירעמַא-ןייטַאל ערעדנַא ןוא עניטנעגרַא טנעקעג םיא ןבָאה ַאזַא יו
 ךיוא םיא טנעקעג .ןטעָאּפ ןוא רעביירש ,רעלטסניק ןופ הביבס יד --- רעדנעל
 .ןעגנולעטשסיוא ענייז ןופ ליפ

 םעד ןוא רעוט-טנגוי ןשידנוב ןקילָאמַא םעד --- ייווצ יד ןשיוװצ רעבָא
 -מַאזניימעג עכעלטנזעוו ַא ןַארַאפ זיא -- רענטַאר ףסוי רעלָאמ ןקידרעטעּפש
 עגנוי רָאג יד ןיא טָאה סָאו ,רוטַאנ עקידלדורּפש עשירַאטנוב יד :טייק
 ףמַאק ןרענָאיצולָאװער ןופ טײקשיטנַאמָאר רעד ןיא ענייש סָאד טכוזעג ןרָאי
 ןופ טייקשירעפעש רעד ןיא קורדסיוא ןַא ןעמוקַאב וצ טכוזעג רעטעּפש ןוא
 ,רעלָאמ ַא

 רע -- קיטכיוו רָאג סָאװ ןוא ךס ַא ןופ רעצרעה יד ןיא ןײרַא זיא רע
 עשיטסילַאיצַאס יד ןופ רענייא יוװ ,ןעלווָאט ףיוא ןבירשרַאפ ןעמָאנ ןייז טָאה
 ןלױּפ ןוא דנַאלסור ןקילָאמַא ןיא רעגָאזנָא-םרוטש עגנוי עשידנוב

 סובָארּפ-רעלַא ןַאעל
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 ץישפיל ןבואר

 ,רתסא ןוא ףסוי ןופ ןוז ,עשרַאוװ ןיא ןריובעג

 ןעמַאזצ ןענייז רימ תעב ,1929 רעבמעטּפעס ןיא יוװ ךיז ןָאמרעד ךיא
 עזָאלּפָאלש ןייא טשינ טגנערברַאפ ןוא קסירב ןטריּפוקָא-שיסור ןיא ןעוועג

 -וצרעדנַאנַאפ ךיז קידנוואורּפ ,טכַאנ

 -רַאפ רענעפַאשעג רעד ןיא ןביילק

 -עג ןבואר טָאה ,עגַאל רעטרעטנָאלּפ

 גנע יו טשינ וטסליפ יצ; :טגָאז
 ךָאד ךיז ןומ רימ ?טרעװ סע

 ,ןיירַא טלעו רעד ןיא ןסײרסױרַא
 -רעד ץעגרע ,ןָאט סעּפע ןוואורּפ

 טשינ ךָאד ןעק'מ ,ןפלעה סעּפע ,ןייג
 ןוא לקניוו ַא ןיא טרַאּפשרַאפ ןציז

 רעטרעוו עקיזָאד יד .,."ןטרַאװ --
 יז ליוו ,שיטסירעטקַארַאכ ןענייז

 -קַארַאכ עטסטלוב ייווצ ןרירטסוליא
 -יוו ןייז : ןענבואר ןופ ןכירטש-רעט
 -טנַארַאפ ,ןפיט ןייז ןוא טעטילַאט

 ,ליפעג-טכילפ ןכעלטרָאװ

 ,רעקרַאטש שיזיפ ַא ןילַא .טַאהעג ביל קרַאטש ןבעל סָאד טָאה ןבואר

 עיינ ןענעקרעד וצ ,ןליפעג עיינ ןבעלוצרעביא ןוא ןבעל וצ קשח רעד טָאה

 ןגָארטעג ,םיא ןיא טזיורבעג ןעיידיא עיינ ,רעדנעל עיינ ,ןכַאז עיינ ,ןשטנעמ

 ףיוא יצ ןגולפסיוא-יקס ףיוא ,עשרַאװ ןיא יצ גרעטנ יד ןיא ,טלגילפַאב ןוא

 יד וליפא טקעטשעגנָא ןוא טקעװעג טעטילַאטיװ ןייז טָאה ,זיירק-רעליש ַא

 רעזנוא ףיוא -- ןטנעמָאמ ערעווש ןיא וליפַא ןוא .,זנוא ןשיווצ עטסשיטַאּפַא

 עשיליוּפ עקידמַאז ,עטרידרַאבמָאב יד רעביא געוװ:םיטילּפ ןעמַאזניימעג

 קיניזטסואװַאב טּפַאז ןבואר זַא ,ליפעג סָאד טַאהעג ןעמ טָאה --- ןכַאילש

 ענעצס ןייא ןייק ןרילרַאפ טשינ ליוו רע זַא ,עגר עדעי ,טונימ עדעי ןייא

 ןבעל -- ךיז טפור סָאװ לקַאטקעּפס ןטריצילּפמָאק ,ןסיורג םעד ןופ

 ןופ ,ּפָארַא ןביוא ןופ ןבעל ןפיוא טקוקעג טשינ טָאה ןבואר רעבָא

 ,רעשידנוב ַא ןיא ןגיוצרעד .רָאטַאטקעּפס רעטלַאק ַא יװ ,סנטייוו רעד

 -רַאפ ןייז ןעמונעגנָא ןוא ןענַאטשרַאפ ירפ רע טָאה ,םייה רעשיטסילַאיצָאס

 רעד ,גנוגעװַאב רעשידנוב רעד יבגל ןטכילפ ענייז ןוא טײקכעלטרָאװטנַא

 דילגטימ ַא ןרָאי-רעדניק עטסירפ ענייז ןופ .דנַאל ןייז ןוא ,טנגוי רעשידיי

 ךיז רעטעּפש רע טָאה ,ףיקס עיצַאזינַאגרָא רעדניק רעשידנוב רעד ןופ

 ןקידנערַאפ ןכָאנ :טעברַאףיקס רעד ןיא ןערב ןצנַאג ןטימ ןפרָאװעגנײרַא

 רעד ןיא קיטעט רעיז ןעװעג רע זיא לושיסקלָאפ עכעלטלעוו-שידיי יד

 ,טפנוקוצ דנוב-טנגוי םעד ייב גנוגעוואב-רעליש

 -מעטּפעס ןט2 םעד ,המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ גָאט ןטייווצ םעד
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 -ימ ןשילױוּפ ןיא ןביירשרַאפ קיליוויירפ ךיז טוואורּפעג רע טָאה ,1929 רעב

 "ימ עשילױּפ יד רעבָא ,(ןרעװ וצ טריזיליבָאמ גנוי וצ ךָאנ ןעוועג) רעטיל

 ןבילוצ ןעמונעגנָא טשינ עקיליוויירפ ןייק (טלָאמעד) ןבָאה ןענַאגרָא-רעטיל

 1939 רעבמעטּפעס ןט6 םעד עשרַאװ ןופ סױרַא זיא רע .רעוועג ןיא לגנַאמ

 ןענייז עכלעוו ,יד עלַא; זַא ,ןענַאגרָא-טכַאמ עשירעטילימ יד ןופ ףור ןפיוא

 רעד טימ ןעמַאזוצ טָאטש-טּפיױה יד ןזָאלרַאפ ןזומ ,רעוועג ןגָארט וצ קיאעפ

 -ַאב זיא עשרַאװ ןופ גנוקידייטרַאפ רעד ןגעוו העידי יד ןעוו ןוא ,?ײמרַא

 -עג ךיז ,עכעלטנגוי עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ ,רע טָאה ,ןרָאװעג טקיטעטש

 "ראו ןייק ןקישוצקירוצ םיא (שטירזעמ ןיא ןַאד) דנוב ןופ ,ק .צ םוצ טדנעוו

 ךיז רע טָאה ןײטשדלָאג דרַאנרעב ןוא רעטלַא רָאטקיװ םירבח יד טימ ,עש

 -סױרַא ןוא ןריגַאדער ,ןביירש ןפלָאהעג טרָאד ןוא ןילבול ןייק טרעקעגמוא

 עטסרעוװש יד ןיא עמיטש רענילבול טַאלבנכָאװ ןשידנוב ןופ רעמונ ַא ןבעג

 ןגעו טכוזעג ךעלרעהפיואמוא רע טָאה ,ענליוו ןיא ,רעטעּפש .,ןעגנוגנידַאב

 ףמַאק ןיא ןעמענ לײטנָא ויטקַא ןוא רעטילימ ןיא ןביירשרַאפ ךיז ױזַא יו

 ןסײײרוצסױרַאא ךיז ױזַא יו ןגעוו טכוזעג רדסכ טָאה רע .םזירעלטיה ןטימ

 ,טּפוטשרַאפ םיא טָאה געוו םיטילּפ רעד רעכלעוו ןיא ,*עקטסַאּפ רעד ןופ

 רע ,ןינ .רעקיטַאמגָאד רעשיטַאנַאפ ןיק ןעועג טשינ זיא ןבואר

 -גָארפנָאק רעדָא ,טרינימַאזקע רדסכ ,געוו ןקיטכיר םעד טכוזעג רדסכ טָאה

 רעד ןופ ןעמעלבָארּפ ןוא ןשינעעשעג יד טימ ןּפיצנירּפ עשיאעדיא ענייז טריט

 ךיז טימ ךעלרע ױזַא ןוא קיטניזרָאפ ױזַא ןעוועג זיא רע לייוו ןוא .,טייצ

 ןעגנוגייצרעביא ענייז ןגיוברַאפ ןלעװ טשינ לָאמניק רע טגעלפ ,ןיילַא

 -טפָא ךיז ןגעלפ רענגעק עשיאעדיא ענייז ."ןקעווצ עשיטַאמָאלּפיד , בילוצ

 ןעגנוטַארַאב יד ףיוא "ןעגנוטערטסױרַא עלַאטורב, ענייז ףיוא ןגָאלק לָאמ
 יז .עשרַאװ ןיא ןטעטימָאק-רעליש עשיאייטרַאּפ-ןשיװצ יד ןופ ןעגנוציז ןוא

 "מַאזגיובמוא עלעיּפיצנירּפ עקיזָאד יד זַא ,ןענַאטשרַאפ קידנעטש רעבָא ןבָאה

 ,םַאנסיוא ןָא עלַא ,ןעגנוגייצרעביא עטסעפ ענייז ןופ ץנעוװקעסנָאק ַא זיא טייק

 ,עטושּפ סנבואר טרעדנואװַאב ןוא טצעשעג ןבָאה ,טניירפ רעדָא רענגעק

 ,טייקסטוג עכעלשטנעמ

 ןַא ןפלעה וצ טייקסטוג ןייז וצ ץענערג ןייק ןעוועג טשינרָאג זיא'ס

 ןבעגוצּפָא ןעוועג טיירג טשינ זיא רע עכלעוו ,ךַאז ןייק ןעוועג טשינ : ןרעדנַא

 ןענבואר טימ ןייז טפרַאדעג טָאה'מ .טפרַאדעג סע טָאה רעכלעוו ,ןצימיא

 יד םיא טימ ןכַאמטימ רעדָא ,גולפסיוא ןַא ףיוא רעדָא רעגַאל-ףיקס ַא ףיוא

 -רעסיוא ןייז ןצַאשּפָא ןענעק ידכ ,ןלױּפ ןיא ?ץילב; ןשטייד םעד ןופ ןטייצ

 ,טייקסטוג ןוא טייקשירבח עכעלנייוועג

 ךיירקנַארפ ןיא 1929 יַאמ ןיא ןענבואר טימ ןפָארטעג ךיז בָאה ךיא ןעוו

 עצרַאװש יד תעב ,(ץייוש ,ווענעשז ןיא ןיצידעמ טרידוטש ןַאד טָאה רע)

 ,למיה ןשיאעּפָארײא ןפיוא טקורעגנָא ןיוש ךיז ןבָאה המחלמ ןופ סנקלָאװ

 -עגפיוא טשינ ךיא טלָאװ ךס ןייק זַא ,ךָאד סייוװכ; :טגָאזעג רימ רע טָאה

 רעד ןיא קידנציז ,ריטרעזעד ַא יװ לסיכ א ךיז ךיא ליפ ךָאד רעבָא ,ןָאט

 ענייז ןיא רעטעּפש ןענופעג ךיא בָאה ןעגנַאלקּפָא עבלעז יד .?ץייווש רעקיאור
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 ןעמוקעגנָא זיא רע זַא ,העידי יד ןעוו ןוא .עניכ ,יַאכנַאש ןטייוו ןופ ווירב
 ,ןעוועג טשינ קפס ןייק זנוא ייב זיא ,ןעגנַאגרעד זנוא וצ זיא ,ןָאדנָאל ןייק
 -ױּפ םעד ןיא ךיז ןביירשרַאפ ןופ געוו ןרעוש םעד ןביילקסיוא טעװ רע זַא
 רעלַאטורב רעד ןוא ,ןלַאפעג רע זיא ןטסָאּפ ןייז ףיוא .טָאלּפ-טפול ןשיל
 -סיוא ןעוועג ןיוש זיא טעברַא ןייז ןעוו ,ןבעל גנוי ןייז ןשָאלרַאפ טָאה לרוג
 ,טקידנערַאפ ןעוועג ןיוש זיא דנַאלשטיײיד טימ המחלמ יד ןעוו ,טריפעג

 ,1945 רָאי ןיא ןעמוקעגמוא ץישפיל ןבואר זיא רָאי 25 ןופ רעטלע ןיא
 ןופ ןגױלפעגסױרַא זיא רע ןכלעוו ןיא ,ןַאלּפָארע רעשירעטילימ רעד ןעוו
 ,םי ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד סערווענַאמ עשירעטילימ תעב זיא ,דנַאלגנע

 סויאמ
0 

 דלָאג פיליפ

 טימ ,דלָאג פיליפ ןברָאטשעג קרָאי-וינ ןיא זיא 1966 יַאמ ןט14 םעד

 -ילער-שידיסח ,עמירָא ייב ןרָאװעג ןריובעג רע זיא קירוצ רָאי 70 רעכעה

 -סָאילדָאּפ עלַאיב ןיא ןרעטלע עזעיג

 גנואיצרעד ןייז .(ןלױּפ-שיסור) עק

 -תיב ןוא רדח ןיא ןעמוקַאב רע טָאה

 -נָא ךיז רע טָאה ירפ ץנַאג .שרדמ

 םיא זיא ןוא ,דנוב ןיא ןסָאלשעג

 גָאט ןטצעל ןזיב יירטעג ןבילבעג

 ,ןבעל ןייז ןופ

 ןטלַאה קידנעטש ךיז טגעלפ רע

 רעד ייב םגה ,טנורגרעטניה ןיא

 רע זיא טעברַא-ײטרַאּפ רעשיטקַארּפ

 ,עטשרע יד ןופ ןעוועג קידנעטש

 רעשיטסיווװעשלַאב-שילוּפ רעד תעב

 רע טרעװ (1920:1919 המחלמ
 ןיא .עקָארק ייב רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק רעיבמאד ןיא טקישרַאפ ןוא טריטסערַא

 טשינ רע טָאה קרָאי-וינ ןיא .עקירעמַא ןייק רע טרירגימע ןרָאי רע20 גנַאפנָא

 -וצּפָא ןטלַאהּפָא טנעקעג םיא טָאה טשינרָאג רעבָא ,ןבעל גנירג ןייק טַאהעג

 טנעקעג ןעמ טָאה םיא ןגעוו .דנוב ןרַאפ עיגרענע ןוא טייצ עיירפ ןייז ןבעג

 רעטייוצ רעד ךָאנ .טסידנוב ַא קידנעטש -- טסידנוב ַא לָאמנייא : ןגָאז

 ןפלעה םייב עיגרענע עכעלנייוועגרעסיוא ןזיװעגסױרַא רע טָאה המחלמ-טלעוו

 -ַאיב ענעבילבעג-ןבעל יד סדעדנוזַאב ןוא ענייז טײלסדנַאל עטעװעטַארעג יד

 ,ןטסידנוב רעל

 ןַאמדײנש .מ
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 לעגנע לאומש

 ןט26 םעד ןברָאטשעג -- ןלױּפ ,שזדָאל ןיא 1905 רָאי ןיא ןריובעג

 ,טָאטש-טרובעג ןייז ןיא 1956 ינוי

 .רעטעברַא ןַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .לדנעה הרש ןוא לרעב ןופ ןוז

 םירדח ןיא טנרעלעג טָאה לאומש :
 ןופ דניק ַא יו .הבישי ןיא ןוא

 וצ ןיוש רע טָאה ,ןרעטלע עמירָא

 ידכ ,ןטעברַא ןייג טזומעג רָאי 5

 ,הסנרּפ רעגרַאק רעד ןיא ןפלעה וצ

 ייב לגניינרעל ַא ןרָאװעג זיא רע

 רע טָאה ךיג רָאג ,ײרעלַאמ-ןביטש

 עשיטסילַאיצָאס יד טימ טנַאקַאב ךיז
 ןיא ןטערטעגניײרַא זיא ןוא ןעיידיא

 -עג ןבילבעג זיא רע ןעמעוו ,דנוב

 םעטָא ןטצעל ןייז זיב יירט

 ןשיווצ וויטקַא ןעוועג זיא לעגנע

 ןיב .רעטעברַא-ױוב עשידיי יד

 -טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךָארבסיױא

 -עברַא-יוב ןופ ןייארַאפ ןיא דילגטימ-גנוטלַאװרַאפ ַא ןעוועג רע זיא המחלמ

 רעשידנוב רעד ןיא קיטעט ןעוװעג רע ןזיא קיטייצכיילג .שזדָאל ןיא רעט

 המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא ןוא ץילימ:יײטרַאּפ

 ענייז טריפעגסיוא רע טָאה טפַאהנסיװעג .טנַאדנעמָאק ריא ןעוועג לעגנע זיא

 ,ןטכילפ

 קעװַא 1929 ףוס רע זיא ,שזדָאל ןעמונרַאפ ןבָאה סיצַאנ יד יװ ױזַא

 1940 ןיא .ךַאפ ןייז ייב טעברַאעג רע טָאה ןטרָאד ךיוא .קָאטסילַאיב ןייק

 -ענוצסיורַא רעגריב עשילױוּפ יד ןופ טגנַאלרַאפ טכַאמ עשיטעווָאס יד טָאה

 טשינ לעגנע לאומש ךיוא טָאה ,ערעדנַא ליפ יו .רעסעּפ עשיטעווָאס ןעמ

 בילוצ םיא טָאה/מ ,ןעגנוגנידַאב עכלעזַא ייב טפַאשרעגריב יד ןטייב טלָאװעג

 ,םיבשות ןוא םיטילּפ ערעדנַא רעטנזױט רעטרעדנוה יו ,טקישרַאפ םעד

 -ןופצ ,טסַאלבָא רעקסלעגנַאכרַא ,אוואקמארבא ןיא טקישרַאפ ןעמ טָאה םיא

 עיטסענמַא רעד ךָאנ 1941 ןיא ןרָאװעג טײרפַאב זיא רע ןענַאװ ןופ ,דנַאלסור

 ,.רעגריב עשיליוּפ רַאפ

 ןייק ןעמוקעג זיא רע .םורד ןייק קעװַא רע זיא טרָא-גנוקישרַאפ ןופ

 ןעניואו וצ טביױלרעד טשינ םיא ןעמ טָאה ןטרָאד רעבָא ,דנַאקרַאמַאס

 -ווב עּפורג ַא ןפָארטעג טָאה רע ואוו ,עיק-לזיק ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע
 ןבָאה ייז .עיטסענמַא רעד ךָאנ ןעמוקעגניהַא ןענייז עכלעוו ,םיטילּפ-"ןטסיד
 .ד.װק.1 יד רעבָא .ןרעדנַא םעד רענייא ןפלָאהעג ןוא ןעמַאזוצ ןטלַאהעג ךיז
 -סיוא ףױא טּפעלשעג לָאמ ליפ ןלעגנע טָאה יז .טזָאלעג ורוצ טשינ טָאה
 רעד ןגעװ תועידי ןעמוקַאבסױרַא םיא ןופ טלָאװעג טָאה יז .ןעגנושרָאפ
 ,ןטסידנוב יד ןופ טייקיטעט
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 טָאטש-םייה ןייז ןיא ןעמוקעגקירוצ לעגנע לאומש זיא 1946 יַאמ ןיא

 װיטַארעּפָאָאק ןשידנוב ןיא ךַאפ ןייז ייב ןטעברַא ןביױהעגנָא טָאה רע ,שזדָאל

 םעד ךָאנ .עיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא ןעוועג ןוא

 ןלעטשוצּפָא דנוב םעד ןעגנואווצעג טָאה םישזער רעשיטסינומָאק רעד יװ

 םיא ןבָאה ייז .ןפדור ןביוהעגנָא םיא ןטסינומָאק יד ןבָאה ,טייקיטעט ןייז

 ףיוא טקינײּפעג םיא טָאה'מ .דנוב ןרַאפ וויטקַא ןייז רעטייוו ןיא טקידלושַאב

 ןליפַא ןוא (יײצילָאּפ-םייהעג עשיטסינומָאק) "עב וא, רעד ןיא ןעגנושרָאפסױא

 -ַאס סרעדנוזַאב .טּפעלשרַאפ םיא טָאה'מ ןיהואוו ,ןעגנוניואוו עטַאווירּפ ןיא

 ,ןטסינומָאק עשידיי ייווצ ןעוועג טרּפ םעד ןיא ןענייז שיטסיד

 -ּפָא קרַאטש ַא .טנוזעג ןייז טריניאור ןבָאה ןעגנוקינייּפ ןוא ןדייל יד

 ןלַאפעגרעדינַא טעברַא רעד ןופ םייהַא געוו ןפיוא רע זיא ,רעטכַאװשעג

 ןבעל ןייז טקידנערַאפ טָאה ױזַא .ןענַאטשעגפיוא טשינ רעמ ןוא סַאג ןטימ ןיא

 טריגער סָאװ ,םישזער ַא רעטנוא רעירַאטעלָארּפ רעשיאעדיא רעכעלרע ןַא

 ,רעטעברַא יד ןופ ןעמָאנ ןיא טשרמולכ

 ?עגנע דבכוי

0 

 ןַאמלעמ עקטיא ןוא המלש
 ןוא װָאכָאטסנעשט ןיא רעירפ -- ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןופ רערעל ַא

 רעלַארטנעצ ןופ רַאנימעס-רערעל םעד טקידנעעג .,שזדָאל ןיא רעטעּפש

 ,שידיי טנרעלעג טָאה רע .עשרַאװ ןיא (ָאזעיצ) עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי

 ,רוטַארעטיל ןוא עטכישעג עשידיי ץ

 -עג רע טָאה ,גָאגַאדעּפ רעטוג ַא

 יד ףיוא גנוקריוו עסיורג ַא טַאה

 רעד ןיא קיטעט ןעװועג .רעדניק

 -נעשט ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב

 סלַא טרפב ,שזדָאל ןוא ווָאכָאטס

 רעזעיטסילַאיצַאס רעד ןיא רעוט

 .(ףיקס) עיצַאזינַאגרָא-רעדניק

 המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 -רַאװ ןיא ןעוועג דניק ןוא יורפ טימ
 זיא ןַאמלעמ המלש .ָאטעג רעוועש

 רעװעשרַאװ םעד תעב ןעמוקעגמוא

 ,1943 יַאמ-לירּפַא דנַאטשפױא-ָאטעג

 רעד ןופ -- עקטיא יורפ ןייז

 ןופ טמַאטשעג טָאה --- רַאזַאל םייה ;
 ,טנגעג רענילבול ,קסויּפ לטעטש ?

 -ָאטרָא ןעוועג ןענייז ןרעטלע עריא

 טָאה ןיילַא יז רעבָא ,עמורפ-שיסקָאד

 רעשידי רעד טימ ןוא רוטלוק רעכעלטלעוושידי רעד טימ ןטפָאהַאב ךיז

 ,שפנ-תריסמ ןוא טפַאשיירט טימ טנידעג ייז ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא
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 עשרַאװ ןיא ָאשיצ ןופ רַאנימעס-רערעל םעד טקידנעעג ירפ טָאה עקטיא

 "נָא רעד .ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןיא ןירערעל סלַא ןטעברַא ןבױהעגנָא ןוא

 -שידיי רעד ןיא ץוחַא טָאה יז ואוו ,(1926-7) שטשָאמַאז ןיא ןעוועג זיא בייה

 -עּפש .רעטעברַא רַאפ ןסרוק-טנווָא יד ףיוא טנרעלעג ךיוא לוש רעכעלטלעוו

 .שזדָאל ןיא ףוסל ןוא ווָאכָאטסנעשט ,ווָאקרטעיּפ ןיא טנרעלעג יז טָאה רעט

 עלַא יד ןיא .הדובע עקילייה ַא יװ טכַארטַאב יז טָאה לוש ןיא טעברַא ריא

 עשידנוב ענעדישרַאפ ןוטעג ךיוא יז טָאה ,טנרעלעג טָאה יז ואוו ,רעטרע

 .ףיקס עיצַאזינַאגרָא-רעדניק רעד ןיא טרפב ,ןטעברַא

 ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב טליּפשעג יז טָאה לָאר ערעדנוזַאב ַא

 ןרָאפעג יז זיא ןירעירוק ַא יז .טניָאשזד ןיא טעברַאעג יז טָאה עשרַאװ ןיא

 ןוא טלעג ןיהַא ןעגנערב וצ ידכ ,טעטשיץניוװָארּפ ענעדישרַאפ ןיא עשרַאװ ןופ

 "רעטנוא ןרַאפ ןתוחילש טריפעגסיוא ךיוא יז טָאה ייברעד .עיצַאמרָאפניא

 סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא יד ןופ ןטקַאטנָאק טלעטשעגנייא ןוא דנוב ןשידרע

 עסיורג טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענייז תועיסנ יד .טעטימָאק-לַארטנעצ ןטימ

 .ןרַאפעג
 : טלייצרעד ריא ןגעוו טרעוװ שזדָאל ןיא דנוב ןופ עטכישעג רעד ןיא

 טניָאשזד רענַאקירעמַא ןופ רעייטשרָאפ רעד טָאה 1929 רעבמעצעד ןיא,

 ןופ ןירערעל ַא ,ןַאמלעמ-רַאזַאל עקטיא עטרבח רעד טגיילעגרָאפ עשרַאוװ ןיא

 טלעג-עמוס ערעסערג ַא ןריפרעביא לָאז יז זַא ,לוש-םעדעמ רעשזדָאל רעד

 םיכסמ טָאה יז .ןיקסווָאקמור ןבעגרעביא סָאד ןוא טַאר-ןדיי רעשזדָאל םוצ

 עמוס רעד ןופ טנעצָארּפ ןעצ לָאז החרט רעד רַאפ זַא ,יאנתב רעבָא ,ןעוועג

 .ןקעווצ-ףליה ףיא דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשזדָאל רעד רַאפ ןײגּפָארַא

 ןעמ טָאה געוו ןפיוא לייוו ,עקיזיר עסיורג ַא ןעוועג זיא טלעג ןריפרעביא

 רבח ןטימ טקידנעטשרַאפ ךיז טָאה ןַאמלעמ עקטיא עטרבח יד .,"טרידיווער
 עדייב ןוא שזדָאל ןייק ןרָאפמײהַא טלָאװעג טָאה סָאװ ,דַארגָאניױװ קיוודול

 רעד סָאװ ,קרַאמ עשטייד טנזיוט 60 טימ ןיײרַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז ןבָאה

 םעד .געוו םעד ןעמוקעגרעביא םולשב ןענייז ייז .ןבעגעג ייז טָאה טניִאזעזד

 טשינ טָאה רעכלעוו ,ןיקסווָאקמור וצ ןעמוקעג ייז ןענייז 1940 רַאונַאי ןט1

 ןייק רעבָא טָאה רע ,טנעצָארּפ ןעצ יד ןבעגּפָארַא ףיוא ןייז םיכסמ טלָאװעג
 עיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד טָאה קרַאמ טנזױט 6 יד .טַאהעג טשינ הרירב

 ,םירבח עקיטפרעדַאב-טיונ רַאפ ףליה ףיוא טצונרַאפ

 עשרַאװ ןיא .טעטש ערעדנַא טכוזַאב ךיוא טָאה ןַאמלעמ-רַאזַאל עקטיא
 -עס-רערעל ןלַאגעלמוא ןיא ךיוא ,טניַאזעזד ןיא ץוחַא ,קיטעט ןעוועג יז זיא

 ,טעברַא עכעלטפַאשלעזעג ערעדנַא ןוטעג ןוא רַאנימ

 קירָאי-12 ריא טימ יז טָאה ָאטעג רעװעשרַאוװ ןופ גנוטכינרַאפ רעד ךָאנ
 רעקנוב ןיא ףוסל ןוא טייז "רעשירַאפ רעד ףױא טייצ ַא טבעלעג לגניי

 טריטסיזקע טָאה סָאװ ,רעקנוב םעד ןיא .86 .מונ ,סַאג עקצעיארג ףיוא
 ענעטלַאהַאב קיסיירד ןוא עכעלטע יד רַאפ יז טָאה ,טייצ רָאי ַא ךרעב

 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןגעוו ןטַארעפער ןטלַאהעג ןדיי

 ץרעמ 7 םעד .ןרָאװעג טקעדעגפיוא הריסמ ַא בילוצ זיא רעקנוב רעד
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 -ַאב ןטימ ןעמַאזצ ןוא רעקנוב ןופ ןעמונעגסױרַא ןדיי 38 ןעמ סָאה 4

 עמרוט ןיא טריפעגקעווַא ,יקסלָאװ וװַאלסישטעימ קַאילָאּפ םעד ,סָאבעל

 טימ עקטיא ןעוועג ךיוא זיא ענעסָאשרעד יד ןשיווצ .ןסָאשרעד ןוא קַאיווַאּפ

 ,לגניי ריא
 ,1957 סערייא סָאנעוב ,שטשָאמַאז סקנפ .1954 קרָאיוװינ ,ךובירוכזי רערעל : .ב

 ;: ןײטשדלַאג דראנרעב .1958 קרָאי-ינ ,שזדָאל ןיא דנוב ןופ עטכישעג יד : ץרעה .ש .י
 םענעטינשרַאפ ןטימ : יקסנעמעלעצ בקעי ,1947 קרָאיינ ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא רָאי ףניפ

 ,1963 קרָאי-יג ,קלָאפ

 .ח .ש ?
0 

 ?כייא רעזָאל

 ,1942 ןעמוקעגמוא -- עשרַאװ ןיא 1912 רַאונַאי ןט28 םעד ןריובעג

 רע .רעדיינש-ןעמַאד ןעוועג ןרעטלע יד ,לכייא דעכַאי ןוא עשטיא ןופ ןוז

 ןוא לוש-תוברת ַא ןיא טנרעלעג טָאה

 -לױּפ-שידיי סיקסנירק טקידנעעג

 -עזטפירש ַא ןרָאװעג .עיזַאנמיג עש

 "יוּפ-שידיי ןיא טעברַאעג ןוא רעצ
 -.טימ ַא ןעוװעג .,ןעגנוטייצ עשיל

 ןופ ,ןייארַאפ רעקורד ןופ דילג

 -עברַא רעשידיי רעד ןופ ןוא דנוב
 -נגרָאמ עיצַאזינַאגרָא טרָאּפס-רעט
 .ןרעטש

 סלַא טכַאמעג טמירַאב ךיז

 -סעב יד ןופ ןעוועג .רעלטרָאּפס

 -רע יד ןשיוװצ ןעוועג .רעפיול עט

 -רעטעברַא רעד ףיוא רעפיול עטש
 ןיא ,ןיו ןיא עדַאיּפמילָא-טרָאּפס

 ןעמונרַאפ עשרַאװ ןיא ,19231 רָאי

 -רַא עשיליוּפ ןוא עשידיי יד ןופ ןטסעמרַאפ-ףיול יד ןיא טרָא עטשרע סָאד
 -דנַאל ןוא גנוטלַאװרַאפ רעװעשרַאװ רעד וצ טרעהעג .רעלטרָאּפס-רעטעב

 ןופ רָאטקַאדערטימ ןוא רעטעברַאטימ ןעוועג ןרעטוענגרַאמ ןופ עלַארטנעצ
 גנוטייצ-סקלָאפ רעװעשרַאװ רעד ןופ טרַָאּפס רַאפ טייז רעכעלטנכעוו רעד
 ,(ןליוּפ ןיא דנוב ןופ גנוטייצ עכעלגעט)

 -טלעוו רעטייווצ רעד תעב ןעמוקעגמוא רָאי 20 לכה-ךס ןופ רעטלע ןיא

 ױזַא .תונברק-המחלמ יד ןשיווצ ןעוועג ןענייז ןרעטלע ענייז ךיוא .המחלמ

 -ילגטימ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,לווייפ ןוא לטָאמ רעדירב ייווצ ענייז ךיוא

 -כָאט ןוא עבש יורפ ןייז טמותירַאפ טָאה רעזָאל ןרעטשנגרָאמ ןופ רעד
 ,לובמ ןקיטולב ןופ ןעמוקוצסיורַא ןבעגעגנייא ךיז טָאה'ס ןעמעוו ,םירמ רעט

 רעשידיי רעײנ רעד ןופ ןָאקיסקעל .לעדע דוד ןוא לכייא עבש ןופ עיצַאמרָאפניא : .ב

 ,1956 קרָאי-ינ ,דנַאב רעטשרע ,רוטַארעטיל

 ה .ש י
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 ץפח הירש

 ןרָאי יד ןיא דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשזדָאל רעד ןיא וויטקַא ןעוועג
 רעד רעטנוא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ברע עיצקַאער רעשירַאצ רעד ןופ
 ןופ רָאי יווצ עטשרע יד ןיא ןוא המחלמ רעד תעב עיצַאּפוקֶָא רעשטייד

 ,ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא

 וצ טרעהעג רע טָאה 1912 ןיא
 עפורג רעשידנוב א ןופ רעדנירג יד

 ןופ) ןייארַאפ-ימאק רעשזדָאל ןיא

 ,((עטלעטשעגנָא-ָארויב ןוא-סלדנַאה

 -יטקַא ןַא ןעוועג רע זיא רעטעּפש
 -לעזעג"רוטלוק רעד ןיא רעוט רע
 .עפרַאה טּפַאש

 המחלמ-טלפוו רעטשרע רעד ךָאנ

 ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ץפח זיא

 .דוב ןופ טעטימָאק רעשזדָאל

 ויטקַא ןעוועג רע זיא קיטייצכיילג

 רעד ןופ ןעגנוטלַאװרַאפ יד ןיא

 -ָאָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ ,עפרַאה

 -רעטעברַא ערעדנַא ןוא וויטַארעּפ

 ,סעיצוטיטסניא

 -נוב יד דנַאל ןיא טכַאמרַאפ גנוריגער עשיליוּפ יד טָאה 1920 רעמוז

 .רעוט עשידנוב לָאצ עסיורג ַא טריטסערַא ןוא סעיצוטיטסניא עלַאגעל עשיד

 ,ץפח הירש ןעוועג ךיוא זיא ייז ןשיווצ
 דלַאב .עקָארק ייב עיבמָאד ןופ רעגַאל ןיא טריפעגקעװַא םיא טָאה'מ

 -רַאפ רדסכ ךיז טָאה טײקנַארק יד .ןרָאװעג קנַארק רע זיא טסערַא ןכָאנ

 -עג טשינ םיא טכַאמ עשיליוּפ יד טָאה םעד ףיוא טקוקעג טשינ .טרעגרע
 -רעגַאל ַא ןיא ןגעלעג טייצ רָאי בלַאה ַא ךשמב זיא רע .ןזָאלסױרַא טלָאװ

 רעטלע ןיא ןברָאטשעג טרָאד רע זיא 1920 רעבמעצעד 14 םעד .לָאטיּפש
 ,רָאי 32 לכה-ךס ןופ

 -נברַאטש ריא ןעז וצ טביולרעד טשינ ןעמ טָאה רעטומ רעקירָאי-70 רעד
 .ןברָאטשעג דלַאב ךיוא רעטומ יד זיא שפנ-תמגע ןופ .דיחי-ןב ןקיד

 עלַאעדיא ןַא טַאהעג ןוא שטנעמ רעליטש ַא ןעוװעג זיא ץפח הירש
 עטצעל סָאד .רעריפ עריא ןוא גנוגעווַאב רעשידנוב רעד וצ גנואיצַאב
 ןופ רעציזרָאפ ןופ םינָאדװעסּפ) ףעזי :ןעװעג זיא טיוט ןרַאפ סנייז טרָאװ
 ,(חנ-יעגטרָאּפ לאיתוקי ןליױוּפ ןיא דנוב ןופ .ק .צ

 ,חול-רעטעברא ,8 קרָאיײוינ ,שזדָאל ןיא דנוב ןופ עטכישעג יד : ץרעה .ש - : .ב

 : ש--מש .א ,שזדָאל ,1922 רַאונַאי 26 ,רעקעװ רעזדָאל רעזנוא : ףלָאװ .א .צ ,1922 עשרַאװ
 ,אשראוו ,1920 רעבמעצעד 24 ,ןרעטשנעגרָאמ

 ח .ש ?
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 ווָאקיּפיּפ ףסוי

 רע ואוו ,עניַארקוא ןיא לטעטש ַא ןיא 1892 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג
 ןיא טנעדוטס סלַא ןעמוקעגנָא רע זיא רעטעּפש .לוש-לטימ ַא טקידנעעג טָאה

 ןעירעפ יד תעב רע זיא 1914 רָאי ןיא .(עיגלעב) לסירב ןיא םוקינכעטילָאּפ
 טָאה'ס ואוו ,שזדָאל ןייק ןעמוקעג 00 0

 טָאה ָאד .עילימַאפ ןייז טניואוועג

 ןופ ךורבסיוא רעד ןפָארטעג םיא

 ןױש רע זיא ָאד ןוא המחלמ רעד

 ןבירטרַאפ זיא רע זיב ןבילברַאפ

 1923 גנילירפ ןיא ןרָאװעג

 רע טָאה ןעייר עשידנוב יד ןיא
 ןיא ןזיײװאוצסױרַא ןביוהעגנָא ךיז
 -ךָאל יד טָאה טלָאמעד .1915 רָאי

 -עג טפַאשרעטעברַא עשידיי רעשז

 ןוא -לוש עסיורג עטשרע יד טריפ

 רע רעכלעוו ןיא ,עינַאּפמַאק-רוטלוק

 ,ליײטנָא ןשיגרענע ןַא ןעמונעג טָאה

 ןיא טלייװעגסױא ךיוא טרעװ רע

 םנופ גנוטלַאוװּרַאפ רעטשרע רעד

 טימ טשינ רעבָא ךיז טצענערגַאב רע .,ןייארַאפ גנודליב-סקלָאפ ןוא -לוש

 ןופ ןטיבעג עלַא ןיא ןירַא רעמ ץלַא ךיז טיצ רע .טייקיטעט רעקיזָאד רעד

 רעכעלטפַאשטריװ רעד ןיא ליײטנָא ןקיטכיט ַא טמענ רע .טעברַא ןוא ףמַאק

 -ָאיסעּפָארּפ רעד ןופ טיבעג ןפיוא ליפ רעייז ךיוא טעברַא רע .טייקיטעט
 -לדָאנ ,ןייארַאפ-רעקעב ןופ רַאטערקעס טייצ ַא זיא רע .גנוגעװַאב רעלענ

 -טימ ַא רדסכ רע זיא ןָא 1917 ּרָאי ןופ .ןענייארַאפ ערעדנַא ןוא ןייארַאפ
 -טרָאװטנַארַאפ ןקיזָאד םעד ףיוא .דנוב ןופ טעטימָאק רעשזדָאל ןופ דילג

 ליפ ענייז ןזײװאוצסױרַא טייקכעלגעמ יד טשרע רע טמוקַאב ןטסָאּפ ןכעל

 עקיצרַאה ןייז ןוא טנעמַארעּפמעט ןקידנזיורב ןייז ,ןעגנובַאגַאב עקיטייז

 ,טייקנבעגעגרעביא

 ןשיווצ טעברַא ןייז טמענרַאפ טייקיטעט ןייז ןיא טרָא רעדנוזַאב ַא רָאג

 ףיוא ,עביל ןוא תובהלתה ליפ ױזַא ןבעגעגּפָא טָאה רע רעכלעוו ,טנגוי רעד

 ,המשנ עשיטעטַאּפ תמאב ןייז ןעוועג קיאעפ רָאנ זיא'ס עכלעוו

 עשידנוב ףיא טַאגעלעד סלַא ןעוװעג טלייװעג לָאמ עכעלטע זיא רע

 "ַארד יד ןיא לייטנָא ןטנָאנ רעייז ַא ןעמונעג ללכב טָאה ןוא ןרָאפנעמַאזוצ

 ,1922 -- 1919 ןרָאי יד ןיא עטכישעג רעשידנוב רעד ןופ ןטנעמָאמ עשיטַאמ

 טָאה ,לגילפ ןלַאקידַאר ןשידנוב ןשיװצ עטסכעלרע ןוא עטסעב יד יװ ױזַא

 -עגרעביא עטצענערגַאבמוא ןייז ןזייװַאב וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג רע ךיוא

 -רעטעברַא ןשידיי םנופ ןלַאעדיא עטסקילייה יד וצ טפַאשיירט ןוא טייקנבעג
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 טלעטשעגנגעקַא ךיז רע טָאה ןעמעלַא זנוא טימ ןעמַאזוצ .דנוב םוצ ,סַאלק

 -טנַארַאפ-טשינ יד ןופ קיטקַאט רעשירעכערבעצ ןוא רעשירעכערברַאפ רעד

 ןעייר ערעזנוא ןיא ןענופעג טלָאמעד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטנעמעלע עכעלטרָאװ

 רעטסכיג רעד וצ ןפלָאהעגטימ רע טָאה ןעמעלַא זנוא טימ ןעמַאזוצ ןוא
 , . .וטפיוא ?ןטלעטשַאב , ןקיזָאד םעד ןופ עיצַאדיװקיל

 ןופ ןוא טריטסערַא לָאמ ןטשרע םוצ רע טרעװ 1919 רָאי ןיא ןיוש
 ןעמַאװצ טליפ רע .םיא יבגל תושיגנ יד ףיוא טשינ ןרעה ןָא טלָאמעד

 לעיצעּפס םיא רַאפ ןבָאה ןָאק סָאד ןגלָאפ ערעווש ערעסָאװ ןעמעלַא טימ

 טשינ רָאה ןייא ןייק ףיוא רעבָא םיא טלַאה סָאד ,ןלױּפ ןיא ?ןדמערפ; סלַא

 2 ּפָארַא םיא ףיוא לָאמ ַא טימ ןלַאפ 1922 טסברַאה ןיא .טעברַא ןייז ןיא ּפָא

 יד ןזָאלרַאפ וצ געט רָאּפ ַא ןופ ףיולרַאפ ןיא לעפַאב ַא טמוקַאב רע :ּפעלק

 םעד ןופ גנוקריו רעד רעטנוא .קילבוּפער רעשילױּפ רעד ןופ ןצענערג
 ןבעל ןייז טלעטש סָאװ ,קַאטַא-ץרַאה ןרעווש ַא רע טמוקַאב לעפַאב ןקיזָאד

 עכעלטע טגנילעג שינרעטַאמ ןוא ימ סיורג טימ .הנכס רעסיורג ַא ןיא
 ןיא רע זומ רעבָא ףוס-לכ-ףוס .סעיצַאגנָאלָארּפ עצרוק ןטעבוצסיוא לָאמ
 ,ןלױּפ ןזָאלרַאפ קיטליגדנע 1923 גנילירפ

 -עג רע זיא ,ןריטסיזקע ןענָאק וצ ידכ .ןילרעב ןייק קעװַא טרָאפ רע
 ןייז רעטנוא טבָארג עכלעוו ,טעברַא רערעוװש וצ ךיז ןעמענ וצ ןעגנואווצ
 טעשטָאט טעברַא עקיזָאד יד יו רעמ ךָאנ רעבָא ,דנַאטשוצ:טנוזעג ןכַאװש

 .םדוק ןוא הביבס רענעקַאבעגנײא רעד ךָאנ טפַאשקנעב עקידנגָאנ יד םיא
 -ַאב-רעטעברַא רעשידנוב ,טגָאזעג רעקיטכיר רעדָא ,רעשידיי רעד וצ לכ
 טייג סָאװ ,המשנ ַא ןופ יירשעג-ייוו ןימ ַא זיא ןענייז ווירב רעדעי .גנוגעוו
 ,טפַאשקנעב ןופ סיוא

 ןכרָאה טשינ ליוו רע .רעגרע רדסכ דנַאטשוצ-טנוזעג ןייז טרעוו לייוורעד

 ,טיהעגּפָא ןוא קיטכיזרָאפ ןייז וצ טניירפ ןוא םיריױטקָאד ןופ תוצע עטוג יד

 ןכַאמ וצ םולש טשינ םיא טבױלרעד טנעמַארעּפמעט רעקידנזיורב ןייז
 טנערב רע  ,דילַאװניא ןַא ןופ לָאר רעד ףיוא ןייגנייא ןוא קנַאדעג ןטימ

 1924 בײהנָא ןיא .ןבעל גנוי ןייז ןופ ךעלטשער יד ךיג טנערברַאפ ןוא
 קיצנייא סלַא ןטַאר םיריױטקָאד זַא ,רעווש ױזַא דנַאטשוצ-טנוזעג ןייז טרעוו
 םיא טריפ ןעמ .עילַאטיא ןייק םיא ןריפוצקעװַא ןעװעטַאר וצ םיא לטימ

 ,ןבעל ןייז ןופ םישדח 2 עטצעל יד טגנערברַאפ רע ואוו ,יוורענ ןייק קעװַא

 םעד .טיױוט ןטימ שינעלגנַאר ַא ,הסיסג עגנַאל ןייא שיטקַאפ ןענייז עכלעוו

 -טנלע ןיא המשנ עגנוי ענייש ןייז טכיוהעגסיוא רע טָאה 1924 ץרעמ ןט2
 םיא זיא'ס סָאװ ,ןעמעלַא ןופ ןסירעגּפָא ןוא טייוו ,שינעלגָאװרַאפ ןוא טייק

 ...רעייט ןוא טנָאנ ןעוועג

 סנעמעוו ,ןטלַאטשעג עטסנעש יד ןופ ענייא ןעוועג זיא ווָאקיּפיּפ ףסוי

 רעד ןופ רעקַאלּפ םעד ייב טמערַאװעג ןוא טעילוטעגוצ ךיז טָאה המשנ
 .טילבעגרעדנַאנַאפ ךיז גנוקריוו ריא רעטנוא ןוא גנוגעוװַאב-רעטעברַא רעשידיי

 (ןייטסענעטכיל לארשי) .?
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 ןעטסָאר-גרעבנעזָאר החמש

 ןלױּפ-שיסור ,עינרעבוג רעװָאקירטעּפ ,עװַאר ןיא 1887 םורַא ןריובעג

 .עקירעמַא-ןופצ ,עגַאקיש ןיא 1965 ילוי ןט5 םעד ןברָאטשעג --
 ןייק ןגיצעגרעבירַא ךיז ןבָאה ןרעטלע יד .היח ןוא םהרבא ןופ ןוז

 ןעוועג ךָאנ זיא החמש ןעוו ,שזדָאל

 החמש ןיא שזדָאל ןיא .דניק ַא

 רָאי ןיא .רעכַאמ-ןקָאז ַא ןרָאװעג
 ןיא ןטערטעגניײרַא רע זיא 4
 טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה ןוא דנוב
 .ץושטסבלעז רעשידנוב רעד ןיא

 -ימע גרעבנעזָאר טָאה 1910 ןיא
 ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא טרירג
 ָאד .קרָאי-וינ ןיא טצעזַאב ךיז ןוא

 -אבמאט ַא סלַא טעברַאעג רע טָאה

 -עגרעבירַא רע זיא רעטעּפש .רעריר
 טָאה רע ןיהואוו ,עגַאקיש ןייק ןרָאפ
 ןייז שזדָאל ןופ טכַארבעגרעבירַא

 טימ ,עקטסידנוב ַא ,אדייא ,יורפ

 טנייה זיא ןוא ןסקַאװעגסױא ָאד זיא ןוז רעייז .עלעבייל ןוז ןגנוי רעייז

 רעכיב לָאצ ַא ןופ רבחמ ,רעביירש רענַאקירעמַא עטמירַאב יד ןופ רענייא
 -נוא טנַאקַאב ,קול לַאנרושז"ןסַאמ ןטרירטסוליא ןופ רָאטקַאדערטימ ןוא

 .ןעטסאר ָאעל ןעמָאנ ןרעט

 -פיוא סלַא טשרעוצ עגַאקיש ןיא טעברַאעג טָאה גרעבנעזָאר החמש

 קירבַאפ ענעגייא ןַא טנפעעג רעטעּפש ,קירבַאפ-יירעקירטש ַא ןיא רעעז

 ,סרעטעווס ןופ

 ויטקַא רעייז ןעוועג יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ זיא רענעברָאטשרַאפ רעד

 -ערג טלמַאזעג טָאה סָאװ ,עּפורג ספליה רעשזדָאל רעגַאקיש רעד ןיא

 ןליוּפ ןיא דנוב םעד ןציטש ןגעלפ יז עכלעוו טימ ,טלעג ןעמוס ערעס

 ,שזדָאל ןיא סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשטריװ עשידנוב יד ,ןלוש-ָאשיצ יד

 רעשידנוב רעדעי .ערעדנַא ןוא טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ,טרָא םעד

 .עגַאקיש ןיא סגרעבנעזָאר יד דצמ ףליהטימ עוויטקַא ןַא טַאהעג טָאה חילש

 עשידנוב יד ןיא סערעטניא ןייז ןטלַאהעגנָא רע טָאה ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב

 ,ןטייקיטעט
 ןגעוו גנולדנַאהּפָא ןַא ןבירשעג ןעטסָאר ָאעל ןוז רעד טָאה טוט ןכָאנ

 זיא רע; :טריזירעטקַארַאכ ױזַא םיא טָאה רע .קול לַאנרושז ןיא רעטָאפ ןייז

 ןעװעג זיא טסוג ןייז .עיציבמַא לקערב ַא ןָא ,שטנעמ רעטושּפ ַא ןעוועג

 .ןקידירפַאב טכיײיל טנָאקעג ןעמ טָאה ןעגנַאלרַאפ ענייז ,רעקידתומימת ַא

 טָאה םילטב-םירבד ןופ .סעיזנעטערּפ ןייק טַאהעג טשינ םענייק וצ טָאה רע

 .האנק טניימ סע סָאװ טסואוועג טשינ טושּפ טָאה'ר ןוא ןטלַאהעג טשינ רע
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 טקעטשעגנײרַא רעדָא תיציצ סנצימע ןעוועג קדוב טשינ לָאמנייק טָאה רע

 ןייז ןופ טרעהעג טשינ לָאמנײק בָאה'כ .ןטפעשעג עדמערפ ןיא זָאנ ןייז
 50 רעביא ןופ ךשמב זַא ,ןענָאמרעד טשינ ךיז ןעק'כ ןוא .הּפ"לובינ ליומ
 ןקיליוװזייב ַא רעדָא םעניימעג ַא ןגָאזסױרַא םיא טרעהעג ןבָאה ךיא לָאז רָאי
 ..."קנַאדעג

 עלַאיַאל ןוא ןטסינָאינוי-דיירט עשיטַאנַאפ ןעוועג ןענייז ןרעטלע עניימ,

 -ילעב ,, ןיא רעטעברַא ןופ גנולדנַאװרַאפ יד .גניר-רעטעברַא ןופ רעדילגטימ

 לָאמנייק לעוו'כ .טייקיאורמוא ןַא ייז ייב ןפַאשעג רעבירעד טָאה ?םיתב

 ענייז ןופ ריפ ןגייצרעביא טװאורּפעג טָאה רעטָאפ ןיימ יו ,ןסעגרַאפ טשינ

 ערעכעה רַאפ ןקיירטש ןוא --- ןָאינוי ַא ןריזינַאגרָא וצ רעטעברַא ענעגייא
 עג ןבָאה ייז .טרילעּפַא טשינ סע טָאה רעטעברַא ענייז וצ ! תוריכש
 ןבָאה ייז .טעברַא רעייז רַאפ טנױלַאב קירעהעג ןרעוו ייז זַא ,טכַארט

 ריא ביוא' ,טהנעטעג ייז ןבָאה ,םעד ץוחַא .םיא ייב ןטעברַא וצ טַאהעג ביל
 !טשינ ריא טיג עשז-סָאװרַאפ ,הפסוה ַא ןעמוקַאב ןפרַאד רימ זַא ,טלַאה
 ,? *? ןקיירטש ןוא ןָאינוי ַא ןפַאש רימ ןלָאז סָאװרַאפ

 זַא ,רעטעברַא יד ןייטשרַאפ וצ ןבעג טזומעג טָאה גרעבנעזָאר החמש
 ןרירוקנָאק ןענעק טשינ טעװ רע לייוו ,ןבעג טשינ הפסוה ןייק ןעק ןילַא רע
 ןוא ְךַאפ ןופ רעטעברַא עלַא ןעמענמורַא ףרַאד ןָאינוי יד .ערעדנַא טימ
 טשינ ןבָאה ענייז דייר יד .הפסוה יד ןעמוקַאב ןענעק עלַא ןלעװ טלָאמעד
 ןטערטוצ קשח ןייק טַאהעג טשינ רעטייוו ןבָאה רעטעברַא יד ןוא ןפלָאהעג

 .עגַאקיש ןיא ךַאפ-רעקירטש ןופ ןָאינוי ַא ןריזינַאגרָא

 ,(קרָאי-וינ ,1966 ינוי 28 ,קול)

0 

 ץרַאװש דוד

 ,עינרעבוג רעשילַאק ,ַאילָאװ-ַאקסנודז ןיא 1898 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג
 רעכיוה ַא ,ץרַאװש לשיפ ןופ ןוז רעטסטלע רעד ןעוועג זיא רע .ןלױּפ-שיסור
 זיא רעטָאפ רעד .יירעבעוו ןוא יירעניּפש רעסיורג ַא ןיא רעטלעטשעגנָא

 יד ןוא טינש םענרעדָאמ ןופ ליכשמ ַא ןעוועג י

 -יסח רעוועקירטס ןופ עקימַאטשּפָא ןַא רעטומ

 יד ןבָאה רעטָאפ ןופ סולפנייא ןרעטנוא .םיד

 ,גנואיצרעד ענרעדָאמ ַא ןעמוקַאב רעדניק

 יד טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב

 ,שזדָאל ןייק ןגיוצעגרעבירַא ךיז ץרַאװש עילימַאפ

 טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ףוס םייב

 רעשידנוב רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז דוד טרָאד

 ןיא קירוצ דוד טמוק 1921 רָאי ןיא .גנוגעוַאב

 רע ואוו ,ַאילָאװ-ַאקסנודז טָאטש-ןריובעג ןייז

 -נוב רעד טימ טקַאטנָאק ןיא דלַאב ךיז טלעטש
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 "עג זיא ץרַאװש דוד ןוא טרעיודעג גנַאל טשינ טָאה סע ,גנוגעוװַאב רעשיד

 ,טייקיטעט רעשידנוב רעד ןופ רעריפנָא יד ןופ רענייא ןרָאװו

 םענעפָא ןַא טַאהעג .ןסיוו ךס ַא טימ טקַאדיד-ָאטיוא ןַא ןעוועג זיא דוד

 טַאהעג טָאה רע ןבעל ןפיוא קילב ןשיטסילַאיצָאס ןרָאלק ַא ןוא ּפָאק

 .טייקיטעט רעשיטילָאּפ ןוא רעלענָאיסעּפָארּפ רַאפ שוח ןטלקיװטנַא-טוג ַא

 ,טייקיטכערעג רַאפ ליפעג ןטלקיװטנַא קרַאטש ַא טימ ןוא רעשיגרענע ןַא

 ,רעריפ-רעטעברַא רעטנעקרענָא ןַא יו טקורעגסױרַא דלַאב ךיז רע טָאה

 ,ץרא-ךרד סיורג טימ ןגױצַאב ךיז טָאה'מ ןכלעוו וצ

 ןרָאװעג זיא ןוא רעטעברַא-ליטסקעט ַא יװ טקיטפעשַאב ןעוועג זיא רע

 -סקעט םענײמעגלַא ןופ ליײטּפָא ןשידיי ןופ רַאטערקעס רעד יװ טלייוועגסיוא

 זיא רע .רעטעברַא-רערעש עיצקעס רעד ןופ רַאטערקעס ןוא ןייארַאפ-ליט

 רבח רעקידנריפנָא ןַא ,לוש-גָאט רעשידיי רעד ןופ רעדנירג יד ןופ ןעוועג

 גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא דילגטימ ַא ,רעדניק ערעזנוא טפַאשלעזעג רעד ןיא

 ייר ַא ןופ דילגטימ-גנוטלַאורַאפ ןוא טייקינייא וויטַארעּפָאָאק םוסנָאק ןופ

 עסיורג ןזיװעגסױרַא רע טָאה םוטעמוא .סעיצוטיטסניא עשידיי ןײמעגלַא

 רעשידנוב רעד ןעװעג רע זיא ןרָאי עגנַאל ,ןטייקיאעפ עלענָאיצַאזינַאגרָא

 רעײטשרָאפ-רעטעברַא רעתמא ןַא יו .עסַאק-ןקנַארק רעד ןיא רעיײטשרָאפ

 וצ .טהלװעַאב ַא רַאפ ןלעטשוצנייא ךיז טיירג ןעוועג קידנעטש רע זיא

 תבוטל ןרינעװרעטניא וצ ידכ ,טעברַא יד טזָאלרַאפ רע טָאה טייצ רעדעי

 ,תובוס תודימ ךס ַא טימ שטנעמ ַא ןעוועג ללכב זיא רע .םענעטילעג ַא

 .רעטעברַא עשידיי יד תבוטל טצונעגסיוא רע טָאה ןטיוו עטלמַאזעגנָא סָאד

 ןופ ןעלקיצ עכעלטע ןריפכדוד ןטימ טּפַאשרַאפ ךיז רע טָאה ןעזנָא סיורג

 "כרוד ןבָאה רעטעברַא עטנעגילעטניא עכעלטנגוי ואוו ,ןסרוק-רַאטערקעס

 -טנירג ןעמוקַאב ןבָאה ןוא גנוריפנָא רעכעלטפַאשלעזעג ןיא סרוק ַא טכַאמעג

 ,ןטַאירַאטערקעס עלענָאיצוטיטסניא טימ ןריפוצנָא ױזַא יו ,תועידי עכעל

 .סרעוט עכעלטרָאװטנַארַאפ טלעפעגסיוא ןנָאה'ס ואוו טיבעג ַא

 "עג טָאה רע רעכלעװ ןיא ,גנומענרעטנוא יד ןעוו ,1922 רָאי ןיא

 ַאילָאװ-ַאקסנודז ןופ טריפעגרעבירַא קירבַאּפ ריא ןופ לייט ַא טָאה ,טעברַא

 -קירבַאפ רעסיורג רעד טָא ןיא קעװַא ץרַאװש דוד ךיוא זיא ,שזדָאל ןייק

 -רעדָאפ יד ןיא טקורעגסױרַא דלַאב ךיז רע טָאה שזדָאל ןיא ךיוא .טָאטש

 זיא רע .גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ ןוא רעשידנוב רעד ןופ ןעייר עטש

 ,שזדָאל ןיא דנוב ןופ טעטימָאק ןשיטָאטש ןיא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא דלַאב

 רעשזדָאל ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ טעטימָאק ןיא דילגטימ ַא ןעוועג

 .ןייארַאפ-ליטסקעט ןופ גנולײטּפָא רעשידיי רעד ןופ רַאטערקעס ןוא ןָאיַאר

 טוט ןקידמעצולּפ ןייז זיב ןעמונרַאפ ץרַאװש דוד טָאה טמַא ןקיזָאד םעד

 קיירטש ןסיורג ןטימ ןלַאפעגפיונוצ ךיז זיא היוול ןייז ,1926 יַאמ ןט10 םעד

 עכעלטע .ןכָאװ עכעלטע ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ ,רעטעברַא-ליטסקעט ןופ

 "יא רעד וצ רבח ןטבילַאב רעייז טײלגַאב ןבָאה רעטעברַא עשידיי טנזיוט

 .שזדָאל ןיא םלוע-תיב ןפיוא ור רעקיב
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 יי

 -ּפעס ןיא ןבָאה סיצַאנ יד סָאװ ,עיצקַא-גנוטכינרַאפ רעסיורג רעד תעב

 רעד ןופ ןלַאפעג ךיוא זיא ,ַאילָאװ-ַאקסנודז ןיא טריפעגכרוד 1942 רעבמעט

 המלש רעדורב ןייז ייז ןשיווצ ,עילימַאפ עצנַאג סצרַאװש דוד קַאה רעשיצַאנ

 ץרַאװש המלש .ןטסידנוב ענעבעגעגרעביא עדייב -- עביל רעטסעווש ןוא

 המחלמ-טלעוװ רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא טָאה

 רע .גנוגעוַאב רעשידנוב רעד ןופ ןעייר עטשרע יד ןיא טקורעגסױרַא ךיז

 -רָאטשרַאפ-גנוי ןייז יו ױזַא ןוא רעוט רעשידנוב רעקידנגָאזוצ ַא ןעוועג זיא

 ןוא עשידנוב ךס ַא ןופ ץיּפש רעד ןיא ןענַאטשעג ,דוד רעדורב רענעב

 ,סעיצוטיטסניא עשידיי-ןײמעגלַא

 קיפ .ב

( 

 ןוָאבלַא לארשי

 ,רעטלעטשעגנָא-סלדנַאה ַא ךַאפ ןופ .שזדָאל ןיא דנוב ןופ רעוט רעוװיטקַא

 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ בייהנָא ןיא טָאה ײמרַא עשטייד יד ןעוו

 ןטערטעגוצ זיא טפַאשרעטעברַא יד ןוא טָאטש-קירבַאפ עסיורג יד ןעמונרַאפ

 -וןטיטסניא עלַאגעל ענעגייא ןעיוב :

 ןעועג װָאבלַא לארשי זיא ,סעיצ

 ןוא רעיוב עטסוויטקַא יד ןשיװצ

 ןוטעג טעברַא ןייז טָאה רֶע .רעוט

 ,טפַאשיירט רענעטלעז טימ

 ןבילקעגסיוא רע טרעװ 1915 ןיא

 -נוב רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא

 סָאװ ,עפרַאה טּפַאשלעזעג רעשיד

 עלערוטלוק עטיירב ַא טריפעג טָאה

 ,טייקיטעט עכעלטפַאשטריװ ןוא

 -עס רעד ןרָאװעג רע זיא 1916 ןיא

 -וצ .עיצוטיטסניא רעד ןופ ראטערק

 -גנוטלַאװורַאפ ערעדנַא יד טימ ןעמַאז

 -וקַא עשטייד יד טָאה רעדילגטימ

 ןוא טױיטסערַא םיא טכַאמ-עיצַאּפ

 טעברַאעג טייצ ערעגנעל ַא טָאה ווָאבלַא ,עמרוט ןיא םישדח 2 ןטלַאהעג

 .ָאק.ט טפַאשלעזעג-רוטלוק רענײמעגלַא רעד ןופ ןקעטָאילביב עשידיי יד ןיא

 טלייועג ךיױא רע זיא 1917 ןיא .(גנודליב ןטײרּפשרַאפ וצ טפַאשלעזעג)

 ,ןײארַאפ-גנודליב ןוא -לוש ןופ גנוטלַאוװרַאפ רעד ןיא ןרָאװעג

 טשינ ךיז װָאבלַא לארשי טָאה ,שטנעמ רעמַאזטעברַא ןוא רעקיאור ַא

 -ַאּפ רעד ןיא ויטקַא ןעוװעג ךיוא זיא רע .טעברַא-רוטלוק טימ טנגונגַאב
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 עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעד ןיא ןוא דנוב ןופ טייקיטעט רעשיטיל

 ,שזדָאל ןיא דנוב ןופ (טַאר) וויטקעלָאק ןיא ןײרַא רע זיא 1918 ןיא .טפנוקוצ

 ןשידנוב רעשזדָאל ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ךיוא רע זיא 1921 ביײהנָא ןופ ןוא

 ,טעטימָאק

 סעיצנעדנַאּפסערָאק טקורדעג רע טָאה המחלמ רעד ןופ ןרָאי יד ןיא

 זיא רע .(עשרַאװ) ןעגַארפ-סנעבעל טַאלבנכָאװ ןשידנוב ןיא שזדָאל ןופ

 -- שזדָאל ןיא ןַאגרָא ןשידנוב ןופ רעטעברַאטימ רעקידנעטש ַא ןעוועג ךיוא

 .רעקעוו רעזדָאל

 יד ןיא טקורדעגּפָא רע טָאה 1917 רָאי ןיא ןלַאװ-טַאר-טָאטש יד ךָאנ

 ןעמוטש ביוט ַא ןופ גנורעדליש עשיגָאלָאכיסּפ עטוג ַא ןעגַארפ-סנעבעל

 -ַאגרָא רעשזדָאל רעד ןיא קיטעט גנַאל ןרָאי ןעוועג זיא רעכלעוו ,טסידנוב

 ,עינַאּפמַאק-לַאװ רעד תעב טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאב ךיז טָאה ןוא עיצַאזינ

 רעטלע ןיא ןברָאטשעג װָאבלַא לארשי זיא 1921 רעבמעצעד ןט4 םעד

 .רָאי 28 ןופ

 עשרַאװ ,חול:ירעטעברַא .שזדָאל ,1921 רעבמעצעד 25 ,רעקעװ רעזדָאל .ּפ .ל : .ב

 ןעגַארפ-סנעבעל .,1958 קרָאיײהינ ,שזדָאל ןיא דנוב ןופ עטכישעג יד : ץרעה .ש יי ,2

 ,אשראוו ,1917 ץרעצמ ןט6

 .ה .ש ?
0 

 יקסווָאזירק והילא

 ענייז .ענליו ןבעל עלעטעטש ןיילק ַא -- ןישטנעמעינ ןיא ןריובעג
 -באפ ַא טגָאמרַאפ ןבָאה ייז :ןשטנעמ עכעלגעמרַאפ ןעוועג ןענייז ןרעטלע

 והילא ,דלַאװ ךיוא ,טסעג-עשטַאד רַאפ ןָאיסנַאּפ ַא ,ךעלרעקוצ ןופ לקיר

 ןשיווצ ןופ רעטסגניי רעד ןעוועג זיא

 טלַא זיא רע ןעו .רעדניק 4 יד

 -ומ ןייז טברַאטש ,רָאי 6 ןרָאװעג

 -ָאב ייב ךיז טעװעדָאה רע .רעט

 .עדייז-עב

 ,ענליו ןיא רע טמוק רעטעּפש

 -יציפמ לוש יד טכוזַאב רע ואוו

 -עטַאמ ערעווש רעייז ייב .הלכשה

 סיוא םיא טמוק ןעגנוגנידַאּב עלעיר

 יד ןופ .ןענרעל ךיז ןוא ןבעל וצ

 -וצַאב רע טרעוװ ןָא ןרָאי עטסגניי

 -ַארעטיל רעשידיי רעד ןופ טרעב

 -ידיי טימ ךיז טריסערעטניא ,רוט

 ןיילַא טוואורּפ רע .עטכישעג רעש

 ןיא סױרַא טרָאפ רע .רערעל ַא ןרעװ וצ טבערטש רע .עיזעָאּפ ןביירש
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 לסיב ַא ןָא טלמַאז רע .רָאטַאמַא-רערעל סלַא טעבױַא רע ואוו ךעלטעטש יד

 "רערעל ןקיטרָאד םעד טקידנע רע ואוו ,עשרַאװ ןייק טרָאפ ןוא ?לַאטיּפַאק;
 ףיוא ןלושדָאשיצ עכעלטע ןיא רע טעברַא רעטעּפש .ָאשיצ ןופ רַאנימעס

 ,ץניוװָארּפ רעד

 רעטכיר ַאקיא טימ ןעמַאזצ .זירַאּפ ןייק יקסווָאזירק טמוק 1920 ןיא
 -לוש םעד רע טעדנירג בולק-םעדעמ ןשידנוב ןופ ןטסיוװיטקַא רַאּפ ַא ןוא

 סעיינ ַא ןעוועג זיא סָאד .זירַאּפ ןיא לוש-בָאגוצ עטשרע יד ןוא טעטימָאק
 ןשיוצ טעברַא-סגנורעלקפיוא ןריפ טזומעג טָאה ןעמ .ןדָאב רעזירַאּפ ןפיוא
 טימ טּפָא ךיז ןעמעש ,עטרילימיסַא בור סָאד -- רעדניק יד ,ןטנַארגימע יד

 .ךַארּפש רעשידיי רעד
 רעד םורַא ןוא לוש ןופ טעברַא רעד ןיא ןייא ךיז טנַאּפש יקסווָאזירק

 -לוּפמיא רעייז רעבָא רעקיאעפ ַא ןעוועג זיא רעדניק טנעמעלע רעד .לוש

 זיא רע .לוש רעד טימ ןריסערעטניארַאפ וצ ייז ְךיִז טימַאב רע .רעוויס

 יד טימ שיטסַאלע ןייז וצ טייטשרַאפ רע .רערעל רעקידלודעג רעטוג ַא
 ערעייז שידיי רַאפ ןצונסיוא ןוא ןעגנומיטש ערעייז וצ ןסַאּפוצ ךיז ,רעדניק
 רעייז ןבעגעג רע טָאה רוטַארעטיל ןופ דומיל םעד .,ןעגנוריסערעטניארַאפ
 עכעליירפ ןוא עשירעדניק ןבילקעגסיוא קידנעטש טָאה רע .קידעבעל

 -עטשרָאפ עכעלטנפע יד ,טריזינעצסניא רעטעּפש טָאד ןעמ עכלעוו ,ןטסקעט

 ןיא עיצַאלעװער ַא ןעװעג ןענייז לוש-בָאגוצ רעשידנוב רעד ןופ ןעגנול
 רעד םורַא טעברַא רעד טימ ןדנובעג ןעוועג זיא לוש ןופ טעברַא יד ,זירַאּפ
 -עג טָאה עינָאלָאק יד ייס ,לוש יד ייס .עינָאלָאק-רעמוז רעד טימ ןוא לוש

 רעד טימ ןדנובעגסיוא זיא יקסווָאזירק .טעשזדוב רעייז ןפַאש ןילַא טפרַאד
 טָאה רע .םירבח ןוא ןרעטלע יד טימ ,רעדניק יד טימ ,טעברַא רעצנַאג

 ןשיאעּפָארײא םעד טָאטש-טלעוװ רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ ךיז ןיא טּפַאזעגניײא

 ןָאטעג -- ןּפיל יד ףיוא לכיימש ַא טימ .ןשטנעמ טימ ךיז ןעמענַאב ןפוא

 גנוגנערטשנָא קינייװ טינ טגנַאלרַאפ טָאה סָאװ ,טענרַא עיינ ןוא ערעווש יד

 ,רעיודסיוא ןוא
 עשיזיוצנַארפ יד ךעלטנירג טנרעל ,ליפ טנעייל יקסווָאזירק והילא

 -נַארפ רַאפ טוטיטסניא ןקירָאי-2 םעד םָאלּפיד ַא טימ טקידנע רע .ךַארּפש

 ןבעגעג םיא טָאה סָאד .(ענָאברָאס רעד ייב) דנַאלסיוא ןיא רערעל עשיזיוצ

 ,ךיירקנַארפ ןיא ץוח םוטעמוא שיזיוצנַארפ ןופ רערעל ןייז וצ טכער
 -געמ .ש רבח םעד ןפלָאהעגוצ קיסיילפ רעייז יקסווָאזירק טָאה 1932 ןיא

 -רַאפ רע .ןלוש-ָאזעיצ יד ןופ גנולעטשסיוא יד זירַאּפ ןיא ןריזינַאגרָא ןָאסלעד

 רעד ןופ רעכוזַאב יד ןעגנורעלקרעד קידנבעג ,געט עצנַאג טרָאד טגנערב
 ,ןגָאגַאדעּפ ןוא רערעל ןעוועג בור סָאד ןע:ייז סָאװ ,גנולעטשסיוא

 -ניא טרעוו רע ואוו ,עשרַאװ ןייק םוא יקסווָאזירק ךיז טרעק 1924 ןיא
 -נָא-סלדנַאה ןוא -ָארויב ןופ ןייארַאפ ןלַארטנעצ ןופ רַאטערקעס רעד ןכיג
 םעד ןופ ןַאגרָא םעד ןופ רַאטערקעס ןרַָאפ טמיטשַאב טרעוו רע .עטלעטשעג
 -נַארפ ןופ סעיצקעל ךיוא טיג רע ."רעטלעטשעגנָא-סלדנַאה רעד /,, ןייארַאפ

 ,שיזיוצ
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 ואוו ,טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןיא וויטקַא ןעוועג ךיוא רע זיא עשרַאװ ןיא

 .ןזיירק-טנגוי ףיוא ןטעברַא עשיטַאמעטסיס יד טריפעג טָאה רע

 יקסווָאזירק ךיז טניפעג המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 ,טנַאקַאבמוא זיא לרוג רעקידרעטייוו ןייז .ענליוו ןיא

 ךַָארבסיײװ .ס
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 ךענזיימ שרעה

 -שיסור ,עינרעבוג רעצלעק ,ץעװָאקרַאשז ןיא 1905 רָאי ןיא ןריובעג

 -ילַאק ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא 1959 רַאונַאי ןט30 םעד ןברָאטשעג -- ןלױּפ

 ,עקירעמַא-ןופצ ,עינרָאפ
 -גַאװעגרעביא ןבָאה ןרעטלע ענייז

 "ונרַאפ ךיז ןוא שזדָאל ןייק טרעד

 ןופ םולח רעד .יירעבעוו טימ ןעמ

 'ַא .ןעוועג זיא ןרעטלע עמורפ יד

 רענרעל א ןסקַאװסיוא לָאז ןוז רעייז
 טָאה שרעה .בר ַא ןרעװ לָאז ןוא
 עסיורג ַא ןוא ּפָאק ןטוג ַא טַאהעג
 טָאה רָאי 16 זיב .טײקמַאזסטעברַא

 ,ההבישי רעד ןיא טנרעלעג רע
 ןיא ןברָאטשעג זיא רעטָאפ סשרעה
 -טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד

 ןעועג טלַא זיא רע ןעוו .המחלמ

 וצ ןביוהעגנָא שרעה טָאה ,רָאי 4
 -סױרַא םייב בוטש ןיא ןטעברַא

 "מאט ַא ןייז וצ טנרעלעגסיוא ךיז טָאה רע .ןירָאטײג ַא ,רעטומ רעד ןפלעה

 "עג .רעדיילק ןוא ןכַאז עקיבוטש ףיוא ןעמַארגָאנָאמ ןטפעהוצסיוא ,רערירוב

 .ךַאפ םעד ןיא רעלטסניק ַא עקַאט ןרָאװעג זיא ןוא טסנוק וצ גנוגיינ א טַאה

 "ידנוב רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז שרעה טָאה רָאי ןצכעז וצ ,1921 ןיא

 "עג ךיז רע טָאה קשח ןקרַאטש ַא טימ .טפנוקוצ עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעש

 ןעמונעג ,לוש-טנװָא רעד ןיא ןבירשרַאּפ ךיז ,גנודליב-טסבלעז וצ ןעמונ

 טנרעלעג ךיז ,רעכיב רעביא טכַאנ ןוא גָאט ןסעזעג ,סעיצקעל עסַאװירּפ

 רעגני רעד זַא ,ךיז ןענעקרעד רעוט-טנגוי יד .,לּפמעליטפַאנ ַא ייב

 טרעװ רע ןוא גנוגעװַאב-טנגוי רעזנוא רַאפ לַאירעטַאמ רעטוג ַא זיא שרעה

 "גירג יד ןופ רענייא זיא רע .טעברַא-טנגוי רערעקיטכיוו רעמ וצ ןגיוצעגוצ

 ןטרָאד ןוא שזדָאל ןיא ןיײארַאפ-ליטסקעט םייב עיצקעס-טנגוי רעד ןופ רעד

 שרעה .רעריפ-טנגוי ןוא רענדער סלַא ערעירַאק ןייז ןָא ךיוא רע טביוה

 -ליטסקעט םעד ןופ ןטייקיטעט יד ןיא וויטקַא רעייז ךיז טקילײטַאב רענזיימ

 יד ןופ טעברַא עוויטקורטסעד יד ןגיוא ענייז רַאפ טעזרעד ןוא ןייארַאפ
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 -ומָאק יד .טייקכעלרעמוא ןוא ןצנעדנעט-סגנוטלַאּפש ערעייז ,ןטסינומָאק

 טגיזַאב רע .ןייארַאפ-ליטסקעט ןיא טערב-ליצ רעייז רַאפ םיא ןכַאמ ןטסינ

 -עג רע .ןטייקיאעפ עלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא טעטירַאלוּפָאּפ ןייז טימ רעבָא ייז

 1923 ןיא .רעגנעהנָא עשיטסינומָאק טייז ןייז ףיוא רעבירַא וליפא טניוו
 -ַארטסנַאמעד יַאמ עט1 עשידנוב יד ןלַאפַאב זיא ײצילָאּפ עשיליוּפ יד תעב

 ןרָאװעג טריטסערַא זיא ןוא ןרָאװעג ןגָאלשעצ קידארומ רענזיימ זיא ,עיצ
 .ערעדנַא ליפ טימ ןעמַאזוצ

 .דנוב ןיא ןירַא רע טערט ,טסניד-רעטילימ ןופ קירוצ טמוק רע ןעוו

 ןשידנוב רעשזדָאל ןופ דילגטימ סלַא טלייוװעגסיוא ןרָאװעג רע זיא רעטעּפש

 ןייז וצ טױרטרַאפנָא טרעוװ םיא .טבילַאב רע טרעוו ָאד ךיוא .טעטימָאק

 .עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןופ ןייארַאפ רעשזדָאל םעד ןופ רַאטערקעס רעד

 -סיוא ךיוא רע טרעוו 1938 ןיא .סולפנייא ןשידנוב ןרעטנוא ןזעוועג זיא סָאװ

 ,טַאר-טָאטש רעשזדָאל ןופ ןַאמטַאר סלַא טלייוועג

 ןטלַאהַאבסיױא ךיז טָאה רע .המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןעמוקעג זיא'ס

 רע .1929 רעבָאטקָא זיב ,שזדָאל ןעמונרַאפ דלַאב ןבָאה סָאװ ,סיצַאנ יד ןופ

 ןייק --- 1941 רָאי ןיא ןוא ענליוו ןייק ןטרָאד ןופ ,עשרַאװ ןייק קעװַא זיא
 ןופ ,ײמרַא רענַאקירעמַא רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז רע טָאה ָאד .עקירעמַא
 -ףָאל ןיא ךיז טצעזַאב רע ,1945 ןיא ןרָאװעג טיײירפַאב זיא רע רעכלעוו

 רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג רעטייוו זיא רע ואוו ,עינרָאפילַאק ,סעלעשזדנַא
 ,הביבס רעשיטסילַאיצָאס-שידיי

 ןוא אילעצ יורפ ןייז זא ,ךיז רע טסיװרעד המחלמ רעד ןופ ףוס ןכָאנ
 ןטמַאזוצ ןענייז רעטסעוװש ןוא רעטומ ןייז ךיוא יו ,לרעטכעט קירעי-ג ןייז

 ,סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טגנערבעגמוא קלָאפ רעזנוא ןופ ןָאילימ 6 יד טימ
 םיא טגנערב רע ןוא ,לאומש ,רעדורב רעקיצנייא ןייא ןבילברַאפ םיא זיא'ס

 -ימַאפ יינ ַא ןביױהעגנָא ָאד טָאה רע .סטלעשזדנַא-סָאל ןייק ךיז וצ רעבירַא
 ןוויטקֶא ןייז ןסירעגרעביא טָאה טױט רעגנילצולּפ רעד רעבָא ,ןבעל-עיל
 ,ןבעל

 1 .ס
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 שטיוועשַאיבוט לטע

 ,ןטעברַא ןייג טזומעג ירפ יז טָאה ,עילימַאפ-רעטעברַא ןַא ןופ רעטכָאט ַא

 ןוא טַאטשקרעװ ןיא ןסעזעג ןיוש יז זיא רָאי 13-12 ןעוועג טלַא זיא יז ןעוו

 .ןןירעשמעז סלַא טעבראעג

 -ץּפָארּפ רענײמעגלַא רעד ןיא ןיוש יז ןעמ טעז רָאי 15 ןופ רעטלע ןיא

 ןיא .רעשיטילָאּפ רעד ןיא ךיוא םעדכָאנ דלַאב ןוא גנוגעווַאב רעלענָאיס

 ןייארַאפ ןופ גנוריפנָא רעד ןיא דילגטימ ַא יז טרעוו 1905 רָאי-עיצולָאװער

 רעשידנוב רעד ןיא ןגױצעגנײרַא רעמ ץלַא טרעוו יז .רעטעברַא רעשמעז ןופ
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 ךיוא ןוא רוטַארעטיל עלַאגעלמוא טעטש יד ןיא רעביא טריפ ,טעברַא-ייטרַאּפ
 רעטשרע רעד תעב .(עיצַאזינַאגרָא-ףמַאק) .ָא .ב רעשידנוב רעד רַאפ רעוועג
 ןופ דילגטימ ַא ןעוװעג לטע זיא 1917-1916 ןרָאי יד ןיא ,המחלמ-טלעוו

 .דנוב ןופ טעטימָאק רענליוו

 טימ לופ ,רעטקַארַאכ ןקרַאטש ַא טימ ,טנעמַארעּפמעט ןסיורג ַא טימ,
 ליטש ,לכש ןוא ץנעגילעטניא רענעריובעגנייא ןַא טימ ,םזימיטּפָא ןטנוזעג
 ,שטנעמ סלַא לטע עטרבח יד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה סָאד --- ןדײשַאב ןוא

 םנופ לסעק עמַאס ןיא ךיז ןפרַאװנײרַא ,ןירעוט-ןסַאמ ַא ,שטנעמ-ןסַאמ ַא
 ,גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעקידעכָאק רעד ןופ ,ןבעל-יײטרַאּפ ןקידנזיורב
 ,טעברַא עכעלטרָאװטנַארַאפ יד טייקכעלטקניּפ רעטסיונעג רעד טימ ןריפכרוד
 לטע עטרבח יד זיא סָאד -- סעציילּפ עריא ףיוא טגיײלעגפיורַא טרעוו סָאװ
 .(טרָאװ עיירפ סָאד) ?גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ ןירעוט סלַא

 ,רָאי 25 ןופ רעטלע ןיא ענליוו ןיא 1921 ילוי ןט21 םעד ןברָאטשעג
 ,ֿמונ ןרעטשנעגרָאמ .ענליװ ,1921 ילוי ןט23 ,(36) 26 .מֹונ טרָאװ עירפ סָאד : .ב

 ,עשרַאװ ,1922 חולירעטעברַא .עשרַאװ ,1921 ילוי 29 9

 .ח .ש י
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 רעברעג-לעדנַאמ האל

 רָאי ןיא שזדָאל ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רעברעג-לעדנַאמ האל

 ,דיסח רערעדנַאסקעלַא ןַא ,רעטָאפ רעד .ןרעטלע עמורפ רעייז ייב 6

 ןבלעז םעד ןיא ןגיוצרעד רעדניק ענייז ךיוא טָאה ,דיי רעזעיגילער-ףיט ַא

 ןבָאה סָאװ ,ןטניוװ עיינ יד .טסייג

 עֵר יד ,ןבעל ןשידיי ןיא ןזָאלבעג

 ןבָאה ,1905 ןופ געט ערענָאיצולָאװ

 -ָארּפ ןיא ןעוועג עיּפשמ קרַאטש

 -סטייהיירפ יד .,שזדָאל ןשירַאטעל

 -עגסיוא טשינ ךיוא ןבָאה ןעיידיא

 םגה .ןבוטש עזעיגילער יד ןטימ

 ןלָאז ייז זַא ,טימַאב ךיז טָאה ןעמ

 ,טכַאמרַאפ שיטעמרעה ןייז

 ןרעטלע סהאל ןופ בוטש רעד ןיא

 -כיב עשידיי ןעמוקנירַא ןָא ןביוה

 -ייב טעּפש טגנילש ןעמ סָאװ ,ךעל

 ,ןיוש ןטָאלש ןרעטלע יד ןעוו ,טכַאנ

 רעדורב רערעטלע ןַא סריא ןוא יז

 טפַאש סע ןעװ .גנוגעװַאב רעשידנוב רעד ןיא ןגױצעגנײרַא ןרעוװו שובייל

 ןופ ענייא האל זיא ,עפרַאה טפַאשלעזעג רעטמירַאב רעד ייב רָאכ ַא ךיז

 ,ןטסילָאס עטשרע יד

 ,שזדָאל ןשירַאטעלָארּפ ןופ רעטכעט עשידיי עטסנעש יד ןופ ענייא זיא יז
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 ןגיוצעג יז טָאה ,ּפעצ עגנַאל עצרַאװש ייוצ טימ ,עכעליירפ ַא קידנעטש

 סנעמעלַא ןופ ןסָאנעג טָאה יז ואוו ,הביבס ריא ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד

 | | ,עיטַאּפמיס

 ואו ,עניטנעגרַא ןייק עילימַאפ רעד טימ סיוא יז טרעדנַאװ 1926 ןיא

 רבח ,ױעטיײלגַאב-סנבעל ריא טימ ןעמַאזוצ ,ןעגנוגנידַאב ערעווש רעייז ייב

 זיא ןָא טנעמָאמ ןטשרע ןופ דלַאב .םייה ַא יינספיוא יז טיוב ,רעברעג לטָאמ

 "ענרעטנוא ןַא ןטלעז .גנוגעװַאב רעשידנוב רעד טימ ןטפָאהַאב ָאד ךיוא יז

 וצ ייז ןגָארט ,ןשטנעמ-סטעברַא םגה .ןלעפ לָאז האל עטרבח יד ואוו ,גנומ

 ןעוװעג זיא ריא ייב ץלָאטש רעטסערג רעד .גנורעײטשַאב ענעדײשַאב רעייז

 רעדניק ייווצ יד ןעיצרעד וצ ןעגנולעג סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ריא זיא'ס סָאװ

 זיא רעטכָאט יד :טסיײג ןכעלטלעוו-שידיי ןוא ןשיטסילַאיצָאס םעד ןיא

 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא וויטקַא זיא ןוז רעד ןוא דילגטימ רעיירט ַא סרעזנוא

 יז ןעוו ,גנובעלרעביא עפיט ריא ,דיירפ יד ןעז טפרַאדעג טָאה'מ .,ײטרַאּפ

 .שידיי ףיוא ןרימַאלקעד רעדָא ןעגניז ךעלקינייא עריא טרעהעג טָאה

 עטרַאצ ַא .טרָאװטסיירט קיצרַאה ַא טַאהעג יז טָאה ןעמעלַא רַאפ

 לָאמנייק יז טָאה ,טנעקעג יז בָאה ךיא סָאװ ,ןרָאי עלַא יד ןיא .יורפ עלעדייא

 ,םענייק ןגעק גנורעטיברַאפ ןייק טימ טדערעג טשינ

 ריא וצ טכַאמעג ףוס ַא טָאה ,םעצולּפ ןעמוקעג זיא סָאװ ,גָאלשץרַאה ַא

 .1964 רַאונַאי ןט8 םעד ןבעל

 יקצינטישז .ש
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 לצרָאװנרָאק חבש
 -וג רענילבול ,וָאשַאמָאט ןיא 1903 רעבמעצעד ןט28 םעד ןריובעג

 -נָאמ ןיא 1962 רַאורבעפ 15 םעד ןברָאטשעג -- ןלױּפ-שיסור ,עינרעב

 / .הקבר ןוא רעב רעזייל ןופ ןוז .ייווגורוא ,ָאעדיוװעט

 טָאה ,רעקנַארק ַא ,רעטָאפ רעד

 -ךעלעטסעק ַא ןיא טעברַא ןייז ןופ
 ַא ןייז סנרפמ טפרַאדעג קירבַאפ

 טיוט ןייז ךָאנ .עילימַאפ עסיורג

 ףע ; רעבעג-הסנרּפ רעד חבש טרעוו

 וצ גנוי רָאג ןטעברַא קעװַא טייג

 -נַארק ,טיונ זיא זיוה ןיא .יײרעלָאטס
 ,(גנוי ןברַאטש רעדניק ייווצ) ןטייק

 ךיז רע טדניברַאפ טייהרעגניי

 ןיא .גנוגעווַאב רעשידנוב רעד טימ

 ןיא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןופ ביײהנָא

 רעוט עוויטקַא יד ןשיווצ ןיוש רע

 עיצַאזינַאגרָא רעװָאשַאמָאט רעד ןיא

 "ימָאק ןיא קידנעטש -- דנוב ןופ

 נַאגרָא רעטוג ַא זיא רע .רַאטערקעס רעד זיא רע ואוו ,ךנוב ןופ טעט
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 ;טפנוקוצ דנוב טנגוי ןופ ןזיירק יד טריפ ; רענדער רעטבילַאב ןוא רָאטַאז
 ,עסערּפ-"טפנוקוצ, ןוא עשידנוב יד טיײרּפשרַאפ

 ,עטשרע יד ךרודַא טכַאמ .ייווגורוא ןייק רע טרירגימע 1921 רָאי ןיא

 רע זיא ,עגַאל רערעוװש ןייז ףיוא טקוקעג טשינ ,ןרָאי-עיצַארגימע ערעטיב
 ןייטשטנורג םעד טגיילעג ןעמוק ןייז ךָאנ דלַאב ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןופ

 רָאי 20 ןופ ךשמ ןיא .ָאעדיװעטנָאמ ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ
 ןיא טעברַא רעשידנוב רעד ןופ גנוריפנָא רעד ייב לצרָאװנרָאק חבש טייטש
 רעייטשרָאפ רעד זיא ןוא רענדער סלַא סיױרַא טפָא טערט רע .ָאעדיװעטנָאמ
 -ניא-רוטלוק ןוא עכעלטפַאשטריוװ ,עכעלטפַאשלעזעג עקיטרָא ןיא דנוב ןופ

 ,סעיצוטיטס

 -טנגוי ןופ עטרבח ַא טימ טַאהעג הנותח רע טָאה ָאעדיװעטנָאמ ןיא
 ייז ,ןייטשטאר הרש -- קָארב לטעטש ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,טפנוקוצ דנוב
 ןוז א ,רעדניק ייוצ ערעיז .הביבס עשידנוב-שימייה ַא ךיז םורַא ןפַאש

 ,טסייג ןשידנוב ןיא ןגיוצרעד ןרָאװעג ןענייז ,רעטכָאט ַא ןוא
 ,דנוב ןופ ןלַאעדיא ןוא גנוגעווַאב רעד רַאפ וויטקַא ןעוועג טיוט ןזיב

 .ב .װ מ
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 ןײטשלעדע ףסוייכדרמ

 םעד ןברָאטשעג -- עשרַאװ ןיא 1898 רעבָאטקָא ןט18 םעד ןריובעג

 ,ליזַארב ,ָאלוַאּפ ןַאס ןיא 1959 רעב'מעווָאנ ןט3

 ןייג טװמעג טייהרעגניי .ןרעטלע עשיטַאבעלַאב ,עמורפ ןופ דניק ַא

 -מירָארַאפ רעד ןפלעה ןוא ןטעברַא
 ַא ןרָאװעג זיא רע ,עילימַאפ רעט

 -טפַאשלעזעג ןרָאװעג ,רעילָאטס

 -רעילָאטס יד ןשיווצ קיטעט ךעל

 ןטימ ןטפָאהַאב ךיז ןוא רעטעברַא

 -עווַאב רעשידנוב רעד וצ .דנוב

 ףוס ןזיב ןבעגעגרעביא ןעוועג גנוג

 ,ןבעל ןייז ןופ

 טָאה תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ

 -מַא ןיא טבעלעג ןייטשלעדע יכדרמ

 ןטרָאד ךיוא .,דנַאלָאה ,םַאדרעטס

 ןוא וויטקַא רָאג זיב ןעוועג רע זיא

 גנוטכַא ןוא עביל ןברָאװרעד ךיז
 טקַאטנָאק רעד .בושי ןשידי ןיא 12 אי

 יד ןטלַאהעגנָא רע טָאה גנוגעװַאב רעשידנוב רעד טימ ןוא | עשרַאװ טימ

 טגעלפ סָאװ ,רעוט-רוטלוק ןוא רעביררש רעשידיי רעדעי .טייצ עצנַאג

 -לעדע ןיא טָאה ,עּפָאריײא-ברעמ רעדָא-חרזמ ןופ םַאדרעטסמַא ןייק ןעמוק

 ,םייה עקיצרַאה ַא ןענופעג םיא ייב ןוא טניירפ ןטוג ַא טַאהעג ןענייטש
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 ןייטשלעדע יכדרמ זיא המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ןרָאי יד ןיא

 ,םישטנעיװשָא ןוא קענַאדיײמ ןופ ןרעגַאל-דרָאמ יד ןיא ןרָאװעג טּפעלשרַאפ
 .עילימַאפ ןייז ןופ לייט ַא ןרָאװעג טגנערבעגמוא זיא/ס ואוו

 ןיטשלעדע טָאה ,ןעגנובעלרעביא עשיגַארט יד ףיױא טקוקעג טשינ

 -ללכ ןיא ןפרָאװעגנײרַא רעדיו ךיז טעּפמיא טימ המחלמ רעד ךָאנ דלַאב

 עשידיי ענעבילבעג-ןבעל ןעלמַאזפיונוצ טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה רע .טעברַא
 רַאפ .טגרָאזַאב ייז טניירפ עשידנעלָאה ןופ ףליה רעד טימ ןוא רעדניק
 ,םייה ענעגייא ןייז תושר ןוא טלעטשעג רע טָאה קעווצ םעד

 ןייז טימ ןייטשלעדע יכדרמ טָאה ןרָאי רעקיצפופ יד ןופ בייהנָא ןיא
 ןעוועג זיא רע טייו יוװ .ליזַארב ,ָאלוַאּפ ןַאס ןיא טצעזַאב ךיז החּפשמ
 ןענייז ןדיי רעטרעדנוה סָאװ ,םעד ןופ ןעז ןעמ ןעק ,דנַאלָאה ןיא טבילַאב

 ןעו .ןענעגעזעג וצ ךיז םיא טימ לַאזקָאװ רעמַאדרעטסמַא ןפיוא ןעמוקעג

 ,ָאלוַאּפ ןַאס ןייק ןרָאפעגּפָא זיא רע
 וצ טלעטשעג ךיז ךיילג ןייטשלעדע טָאה םייה רעיינ ןייז ןיא ךיוא

 רעד ןופ רַאטערקעס רעד ןרָאװעג זיא רע .טסניד רעכעלטפַאשלעזעג רעד
 ןשידיי ןופ רעוט-ללכ עטסוויטקַא יד ןופ רענייא ןוא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב
 טעטירַאלוּפָאּפ ןברָאװרעד ךיז רע טָאה ָאד ךיוא .ָאלוַאּפ ןַאס ןיא בושי

 .גַאלש-ץרַאה ַא ןופ גנולצולּפ ןברָאטשעג .טפַאשביל ןוא
 יד :ןאמרעקוצ םייח ;1959 רעבמעװַאנ ; 1958 רעבמעצעד ,טײצ רעזנוא ; .ב

 ,סעריײײא סָאנעוב ,1959 רעבמעצעד ,קנַאדעג רעזדנוא : עט--מ} .קרָאיוינ ,1959 רעבמעצ

 .ָאריײנאשז עד ָאיר ,1958 רעבָאטקָא 17 ,"גנוטייצ עשידיא, : רעלדנעהנרָאק לאקזחי

 .ח .ש י
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 ןעזייא קחצי
 ןעועג טרָאד .ןלּפ-שיסור ,ווָאשעבורה ןיא 1899 רָאי ןיא ןריובעג

 -קַא רעייז ןעוועג .גנוגעווַאב רעשידנוב רעד ןיא ןָא ןרָאי-טנגוי יד ןופ קיטעט

 ָאשיצ ןופ גנולײטּפָא רעקיטרָאד רעד ןופ רעציזרָאפ גנַאל טייצ ַא ןוא וויט

 .לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןופ ןוא

 יד ןיא קיטעט ןעוועג ךיוא זיא רע

 "בול ןופ סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב

 רע זיא 1921 ןיא .םלעכ ןוא ןיל

 טַאגעלעד סלַא ןרָאװעג טלייוװעגסיוא

 סָאװ ,רָאפנעמַאװצ ןשידנוב םוצ

 ,גיצנַאד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא

 ןעזייא .י רבח זיא עקיסקעמ ןייק

 ןעמַאזצ 1928 רָאי ןיא ןעמוקעג

 .רעדניק יירד ןוא הוח יורפ ןייז טימ

 ןעזייא קחצי זיא עקיסקעמ ןיא

 -גוב רעד ןיא וויטקַא רעייז ןרָאװעג

 טָאה רע ואוו ,עיצַאזינַאגרָא רעשיד

 ןייז טימ טנכייצעגסיוא דימת ךיז
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 טױרטרַאפנָא ןרָאװעג םיא זיא ס9 סָאװ ,טעברַא רעד וצ טייקנבעגעגרעביא

 -עט קרַאטש ןעוועג ךיוא זיא רע .דנוב םוצ טפַאשיירטעג ןייז טימ ללכב ןוא
 טָאה רע ואוו םוטעמוא .ןייארַאפ-ספליה ןיא ןוא ןטנעצ-רוטלוק ןיא קיט

 ןכעלטפַאשלעזעג ןטנוזעג ַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז רע טָאה ,טעברַאעגטימ

 -ַאװ טימ ,ץרַאה טימ ןוטעג ץלַא טָאה רע .טפַאשיירטעג ךס ַא טימ ןוא שוח

 זיא רע :תומילשב טריפעגסיוא קידנעטש טעברַא ןייז טָאה רע ,טייקמער
 ,טסידנוב ןעיירטעג א ןופ רעטסומ ַא ןעוועג

 ,1962 רעבָאטקָא ןט25 םעד עקיסקעמ טָאטש רעד ןיא ןברָאטשעג זיא רע

 ,ח .א
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 שטיוועקרוי לאומש

 1897 רעבָאטקָא ןט16 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא שטיוועקרוי לאומש
 עמירָא ןעוועג ןענייז ןרעטלע ענייז .ןלױּפ-שיסור ,.בוג רעמָאדַאר ,קסניק ןיא
 ,רעדיינש ַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד ; ןשטנעמ

 עכעלטע טנרעלעג טָאה לאומש הא

 רע זיא רָאי 10 וצ .רדח ןיא רָאי
 -רענעמ ַא וצ ןרָאװעג ןבעגעגּפָא
 ךָאנ .ךַאפ סָאד ןענרעל וצ רעדיינש
 ןוא לגניי-ןרעל ַא ןייז רָאי עכעלטע
 -יינש רעד ייב ףליהעג ַא רעטעּפש

 ןייק לאומש טמוק ,הכאלמ רעשירעד
 ךַאפ ןייז ייב טעברַא רע ואוו שזדָאל

 סלַא טנעקרענָא ןכיגניא טרעוו ןוא

 לאומש .רעדיינש-רענעמ רעטוג

 ןייארַאפ-לדָאנ ןיא ןָא ךיז טסילש

 יד ןיא ןגיױצעגנײרַא טרעוו ןוא
 ַא טרעו רע .ךעלזיירק עשידנוב

 ,טסידנוב רעויטקַא ןוא רעײרטעג םע 2 : יט יי |

 -ַאב ןשיטסילַאיצָאס ןוא ןסיוו ךיז רע טברעוורעד ; הביבס רעשידנוב רעד ןיא
 עטרבח רעד טימ ךיז רע טנגעגַאב הביבס רעשידנוב רעד ןיא ,ןייזטסואוו
 .ןירעטיײלגַאב-סנבעל עקיטפנוקוצ ןייז ,עדלעז

 "רעב ןייק רעבירַא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ לאומש טרָאפ 1919 רָאי ןיא
 ןעוועג לאומש זיא ןילרעב ןיא .,ךַאפ ןייז ייב רעטייו טעברַא רע ואוו ,ןיל
 ,ןייארַאפ ןשידנוב ןופ דילגטימ רעיירטעג ַא

 1923 רָאי ןיא יורפ ןייז טימ ןעמַאזװצ לאומש טרירגימע ןילרעב ןופ
 עד ָאיר טָאטש-טּפױה רעד ןיא טנענַאמרעּפ ךיז ןצעזַאב ייז ,ליזַארב ןייק

 ,ָארײנַאשז
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 וצ ןָא ךיז טבייה ָאיר ןיא שטיוועקרוי לאומש ןופ ךיז ןצעזַאב ןכָאנ
 -גייא יד ךיז וצ וצ טיצ רע .,ליזַארב ןיא גנוגעוװַאב עשידנוב ַא ןעלקיװטנַא

 רעקיצנַאװצ יד ןופ ףוס ןיא .ָאיד ןיא ןטסידנוב עטלייצעג ,עטרעדנַאװעג
 .שטיװעלַאכימ שינייב ןופ .נ .א ,עּפורג-ספליה עשידנוב ַא ןפַאשעג טרעוו ןרָאי
 טימ טקַאטנָאק ןרעלוגער ַא ןטלַאהוצנָא ןעוועג זיא עּפורג רעד ןופ ליצ רעד

 ןוא דנוב ןרַאפ סעיצקַא-ספליה ןריפ ,ןלױּפ ןיא גנוגעוװַאב רעשידנוב רעד
 ןלױּפ ןיא ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד רַאפ

 יו ,ןרָאװעג טנַאקַאב זיא גנוניאוו סעשטיוועקרוי ןופ סערדַא רעד
 ,ייווגורוא ןוא עניטנעגרַא ,עקירעמַא ,ןליוּפ ןיא עיצוטיטסניא עקידעבעל ַא
 -יירש) רעדנזיירכרוד רעלערוטלוק טַאלג רעדָא טסידנוב רענעמוקעג רעדעי
 םעד ןופ ןעמונעגפיוא קיצרַאהטײרב טרעוװ (רערעל ןוא טסילַאנרושז ,רעב
 ,שטיוועקרוי לאומש --- שטנעמ-סקלָאפ ןכעלטניײרפטסַאג ,ןביל

 :םישעמ טימ ךיוא ןרָאװעג טײלגַאב קידנעטש ןענייז סעמַאנפיוא ענייז

 רעטשרע רעד ןוא סעמוס ענעעזעגנָא טימ ךיז ןרעײטשַאב םוצ רעטשרע רעד
 ,ָאעיצ רַאפ ,דנוב ןרַאפ :ןעגנורעײטשַאב יד ןענָאמנייײא םייב רעלגָאלש
 .ָאוװיי

 ַא ןעועג םירבח עקינייא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ זיא שטיוועקרוי לאומש

 ןיוש טריטסיזקע עכלעוו ,קעטָאילביב שיפפעלק לאכימ רעד ןיפ רעדנירג
 סנַאליב ןסיורג ַא עטכישעג ריא ןיא ןיוש טָאה ןוא רָאי קיצנַאװצ רעביא

 עטשרע יד ןשיוצ ןעוועג זיא רע .טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק ןופ

 ןופ .נ .א ָארײנַאשז עד ָאיר ןיא לוש עכעלטלעוו-שידיי ַא ןעיובפיוא םייב
 "םכילע םולש רעסיורג רעד ןופ רעגיילטנורג יד ןשיווצ ךיוא יוװ .םכילע םולש

 רעד ,טרָא ןופ לוש עלענָאיסעּפָארּפ יד ,ןייארַאפלספליה רעד .קעטָאילביב

 "רוי לאומש רבח ןיא ןבָאה דנַאברַאפ רעקרעווטנַאה רעד ,סַאיַאה ,טניָאשזד
 .רעטעברַאטימ ןוא טניירפ ןוויטקַא ןשיגרענע ןַא ןענופעג שטיוועק

 ,1948 רַאורבעפ ןט2 םעד ןברָאטשעג גנולצולּפ זיא שטיוועקרוי לאומש

 .שזדָאל ןיא ויטקַא ןוא עקטסידנוב ַא ןעוועג זיא עדלעז יורפ ןייז

 רעשידנוב רעקיטרָא רעד ןיא קיטעט ןעוועג יז זיא ָארײנַאשז עד ָאיר ןיא

 ןעועג זיא עדלעז .ןבעל ןלערוטלוק ןשידיי ןיא ללכב ןוא עיצַאזינַאגרָא

 ןטייקיטעט-רוטלוק ענעדישרַאפ ןיא ,בושי ןשידיי ןיא ןעזעגנָא ןוא טבילַאב

 ןיא 1967 ילוי ןט19 םעד ןברָאטשעג זיא יז ,טקילײטַאבטימ ןעוועג יז זיא

 .ָארײנַאשז עד ָאיר

 טרַאגנעזיא םהרבא
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 רעש (ַאשימ) השמ

 ,עינרעבוג רעילָאדָאּפ ,וָארוקסָארּפ ןיא 1900 לירּפַא ןט1 םעד ןריובעג

 רעשיסור ַא ןיא ןוא רדח ןיא טנרעלעג .לטַאמ ןוא ףלָאװ ןופ ןוז ,דנַאלסור

 ,לוש
 עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רעש

 -טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ רָאי ַא ךרעב

 רעד ןיא וויטקַא ןרָאװעג ןוא המחלמ

 ,רעקנַאלש ַא .;נוגעווַאב רעשידנוב
 לָאמ עלַא ,ןַאמרעגנוי רעקיטסול-סנבעל

 טָאה ,םינּפ ןייז ףיוא לכיימש ַא טימ

 ןוא טײקמערַאװ ַא ןגָאלשעג םיא ןופ

 יד טַאהעג טָאה רע ןוא טײקיצרַאה
 ,טניירפ ןכַאמ לענש ןופ טּפַאשנגייא

 ןייז טיובעגפיוא עשרַאװ ןיא טָאה רע

 .ןבעל ןדירפוצ ַא טריפעג ןוא החּפשמ

 ןיא וויטקַא ןעוועג רעדנוזַאב זיא רע
 -סלדנַאה ןופ ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ

 .עשרַאװ ןיא עטלעטשעגנָא-ָארויב ןוא

 ןעו ,קלָאפ רעזנוא רַאפ טייצ עטסשיגַארט יד ןעמוקעג זיא'ס ןעוו

 רע טָאה ,ןלױּפ רעביא שרַאמ רעייז ןביוהעגנָא ןבָאה תולייח-רעלטיה יד

 םיא רַאפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא םייה עמערַאװ ןייז ןזָאלרַאפ טזומעג

 ןקילָאמַא ןייז וצ קירוצ ןעמוקעג זיא ַאשימ .געוו-רעדנַאװ רעכעלנייּפ רעד

 ןופ ןרָאי םיא רַאפ ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה ָאד רעבָא ,דנַאלסור -- דנַאלמייה

 "רעלטיה םעד ןופ ענעפָאלטנַא רעטנזיוט רעטרעדנוה יו טקנוּפ .ןדייל ןוא ןייּפ

 ןעגנושרָאפסױא עגנַאל ךרוד טקינײּפעג ,טריטסערַא ןרָאװעג רע זיא ,םונהיג

 סָאה רָאי ןעצ רעביא .ןרעגַאל-סטעברַא יד ןיא טקישרַאפ םעדכָאנ ןוא

 .ןרעגַאל ןוא תוסיפת עשיסור יד ןיא טעטכַאמשעג רעש ַאשימ

 .שטיװָאנַארַאב ןייק ןעמוקעגנָא 1929 טסברעה ןיא רעש זיא עשרַאװ ןופ

 ימַא רעד ךָאנ .ןָאיַאר רעקסרָאבַאט ןיא טקישרַאפ םיא ןעמ טָאה 1940 ןיא

 ןיא .ןרָאװעג טיירפַאב 1941 ןיא רע זיא רעגריב עשיליוּפ רַאפ עיטסענ

 ַא טימ ןעמַאזוצ טריטסערַא לָאמ טייוצ ַא םיא ןעמ טָאה 1945 רַאונַאי

 םיא טָאה .דווק.1 יד .טסַאלבֶא רעקסוװָאנַאילוא ןיא ןטסידנוב עפורג

 יעדנַאגַאּפָארּפ רעשיטעװָאס-יטנַא רַאפ טשרמולכ ,רָאי 5 ףיוא טּפשמרַאפ

 טשרע .רעגַאל-ףָארטש ןרעװש ַא ןיא טקישרַאפ םיא ןעמ טָאה 1947 ןיא

 ףָאיַאר רעקסרַאיָאנסַארק ןיא טקישעגרעביא ןוא טריטסענמַא 1955 ןיא

 ןלױּפ ןייק דנַאלסור-טעווָאס ןופ ןרָאפוצסױרַא ןעגנולעג םיא זיא 1956 ןיא

 ןעמוקעג טרָאד ןופ זיא ןוא לארשי ןייק קעװַא רע זיא רעטעּפש רָאי ַא טימ

 .קרָאיזוינ ןייק

 -ַאל עשיטעווָאס יד ןיא טעברַא-עגרָאטַאק ןוא הסיפת ןרָאי עגנַאל יד
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 יד ןוא םינּפ ןייז ןופ לכיימש םעד ןביירטרַאפ וצ ןזיוװַאב טשינ ןבָאה ןרעג
 -עג ןייז ןריניאור וצ ןזיװַאב ָאי ןבָאה רעבָא ,ץרַאה ןייז ןופ טײקמערַאװ
 ,קרָאי-ינ ןיא ןברָאטשעג רעש ַאשימ זיא 1962 טסוגױא ןט20 םעד .טנוז
 .רָאי 56 ןופ רעטלע ןיא

 .צ .א
9 

 ינלעטישז לארשי

 -שיסור ,עינרעבוג רעמָאדַאר ,געשזבָאלַאיב ןיא 1893 רָאי ןיא ןריובעג
 ,לארשי ,ביבא-לת ןיא 1961 רעבָאטקָא 15 םעד ןברָאטשעג -- ןלױפ

 ,רעזייה ןופ רעלקעמ ַא ןעוועג רעטָאפ רעד .לעוייר ןוא קחצי ןופ ןוז
 ירפ ,רָאי 9 זיב רדח ןיא טנרעלעג א = טא =

 -לַאוװ ַא ןרָאװעג ,ןטעברַא ןביוהעגנָא

 -עג 1912 ןופ .עשרַאו ןיא רעק
 ןיא ויטקַא ןעוועג .דנוב םוצ טרעה
 רעלענָאיסעפָארּפ רעלאגעלמוא רעד

 -עברַא-רעקלאוו יד ןֹופ גנוגעװַאב

 ,1915 -- 1913 ןרָאי יד ןיא רעט

 "ידנוב רעד ןיא טקילײטַאב ךיז
 -תלילע ןגעק עיצקַא-טסעטָארּפ רעש

 ןיא סילייב לדנעמ ןופ סעצָארּפ םד

 ,1913 רָאי
 -נוא טריטסערַא ןעוועג לָאמ ריפ

 'שרע רעד .םישזער ןשירַאצ ןרעט
 16 םעד ןעוועג זיא טסערַא רעט

 רעװעשרַאװ רעד ןיא .1914 ינוי : .
 י-נָאק ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ,11 רעמונ סַאג עקסעשזב ףי וא ,עגַארּפ טָאטשרָאפ
 ןטנַאלּפעג םעד טימ תוכייש ןיא ,רעוט עוויטקַא עשידנוב יד ןופ ץנערעפ

 ךורבסיוא ןבילוצ ןעמוקעגרָאפ טשינ זיא רע) דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ ןט8
 ץנערעפנָאק רעד ןופ רעמענלײטנָא יד ,(המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ

 ןופ הריסמ ַא תמחמ ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז םירבח 21 ןופ לָאצ ַא ןיֹא
 2 ךָאנ .עטריטסערַא יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ינלעטישז .רָאטַאקָאװָארּפ ַא
 יַאֹּפ עשירַאצ יד םיא טָאה לָאמ טייווצ ַא .טײרפַאב םיא ןעמ טָאה םישדח
 ךיק רעשידנוב רעד ןיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ טריטסערַא ייציל

 עקישוד ףיוא ךיק רעשידנוב ַא ןיא ךיוא לָאמ טירד ַא ןוא 6 יקּפילָאװָאנ ףיוא

 יַאמ ןט1 םורַא .ןכָאװ עכעלטע וצ ןסעזעג רע זיא טסערַא ןדעי ךָאנ 4

 -ילַאּפ יד םיא טָאה לָאמ סָאד .טריטסערַא לָאמ טרעפ ַא םיא ןעמ טָאה 5

 םיא ןעמ טָאה ןכָאװ רָאּפ ַא ןטלַאהּפָא ןכָאנ ,סױרַא בוטש ןופ ןעמונעג ייצ
 ,טײרפַאב

 בייהנָא ןיא ןענייארַאפ עלענָאיסעפָארּפ יד ןדנירג ןיא טקילײטַאב ךיז
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 ןעמונעג ליײטנָא ךיוא טלָאמעד ,1915 רָאי ןיא עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד ןופ

 םעד ןדנירג ןפלָאהעג 1924 ןיא .םייה-רעדניק עשידנוב עטשרע יד ןפַאש ןיא

 יטקַא ןעוועג .עשרַאװ ןיא רעטעברַא-רעקלאוו ןופ וויטַארעּפָאָאק-ריצודָארּפ

 .רעטעברַא-רעדעל ןופ ןייארַאפ .ּפָארּפ ןיא

 ץענערג רעד ייב דלַאב .דנַאלסור-טעװָאס ןייק קעװַא 1922 רָאי ןיא

 ןרָאי עגנַאל ףיוא טלײטרוארַאפ ןוא טריטסערַא .ד.ווק.נ יד רעבָא םיא טָאה

 ,טײײױפַאב םיא ןעמ טָאה 1941 ןיא טשרע .עגרָאטַאק

 זיא רע יו ,רעקלַאװ לארשי רעדָא) ינלעטישז לארשי זיא 1946 ןיא

 זיא רע .ןליוּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ (גנוגעװַאב רעד ןיא טנַאקַאב ןעוועג

 טגניווצ םישזער רעשיטסינומָאק רעד יוװ ,םעד ךָאנ .דנוב ןיא וויטקַא רעטייוו

 ,דול ןיא ךיז טצעזַאב ןוא ןליוּפ לארשי טזָאלרַאפ ,ךיז ןרידיווקיל וצ דנוב םעד

 ,לארשי-תנידמ

 רע טָאה ,טײקטרעטַאמעגסױא ןוא רעטלע ןייז ףיוא טקוקעג טשינ

 ןָאטעב סרעמע טּפעלשעג טָאה רע .טעברַא עצרַאװש ערעווש ןוט טזומעג

 רע טָאה ךרּפ:תדובע יד ןוא .,רעזייה ןעיוב םייב ןקָאטש עכיוה יד ףיוא

 ןעצ ןעמונעגּפָארַא טרָאּפסַאּפ ןייז ןופ טָאה רע סָאװ ,םעד קנַאדַא ןעמוקַאב

 ןעמוקַאב טשינ טעברַא יד רע טלָאװ שרעדנַא ...רָאי

 .עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןיא קיטעט ןעוועג ףוס ןזיב
 .י .ג ,1961 רעבמעװָאנ ,11 .מונ טײצ רעזנוא .דנוב ןופ ויכרא ןיא ןלאירעטַאמ ; .ב

 ,ביבא-לת ,1962 רַאוובעפ-רַאונַאי ,ןעגארפ-סנעבעל

 ַאגיפ היעשי

 רע טרילרַאפ ןרָאי-רעדניק יד ןיא ןיוש .ןלױּפ ,עשזמָאל ןופ טמַאטשעג

 ַא זיא רע ןעוו .ויוה-םימותי ַא ןיא ןיירַא םיא טיג רעטומ יד .רעטָאפ םעד

 ,ןילּפיצסיד רעגנערטש רעד ןגעק טריטלָאװער רע טָאה ,ןרָאװעג רעטלע לסיב

 -ץג עשיטסילַאיצָאס טימ טײלנַאב ,טייהיירפ

 -נַא םימותי םעד טזָאלרַאפ רע ,ןעקנַאד

 -ןטוַאקס רעד ןיא וויטקַא טדעוװ ,טלַאטש

 רע לייוו ,יז טזָאלרַאפ רעבָא עיצַאזינַאגרָא
 ןטסוּפ ןוא הוואג יד ןגָארטרַאפ טינ ןעק

 .ךעלדניז עכייר יד ןופ ץלָאטש
 טפנוקוצ דנוב טנגוי ןיא ןיירַא טערט רע

 ָאד .טפַאשרעריפ רעד ןיא וויטקַא טרעוו ןוא
 -עּפש .ןבעל יינ ַא םיא רַאפ ןָא ךיז טביוה
 -רֶא רעשידנוב רעד וצ רעביא רע טייג רעט

 עריא ןופ רעניא טרעװו רע ,עיצַאזינַאג

 -ַאריּפסנָאק ענעדישרַאפ טױרטרַאפנָא םיא טרעוו סע .רעדילגטימ עטסיירט
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 -שרע רעד ןיא עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןטעברַא עוויט

 ,המחלמ-טלעוו רעט

 ןימעגלַא ןיא רעלוּפָאּפ ךיוא ַאגיפ רבח זיא ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא

 רע טערטרַאפ ,וויטקַא זיא רע רָאנ ואוו ,טָאטש ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג

 .דנוב ןופ ןּפיצנירּפ יד

 ךיוא ַאגיפ טרעוו ,1925 רָאי ןיא ,עשזמָאל ןיא טסערַא ןסיורג םעד תעב

 ,ןענייז רעריפ יד רעוו ןבעגסױרַא לָאז רע זַא ,םיא טקיניײּפ'מ .טריטסערַא

 -סערַא יד זיב עמרוט ןיא ןסעזעג זיא רע .ןכערב טינ םיא ןענעק ייז רעבָא

 רֶע טרעק גנואיירפַאב רעד ךָאנ .קיירטש-רעגנוה ַא טרעלקרעד ןבָאה עטריט

 -עגסיוא ךיז רע טָאה ;טסקרַאטש םוצ .דנוב ןיא טעברַא רעד וצ םוא ךיז

 ןגעק ץוש:טסבלעז יד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע ןעוו ,טייצ רעד ןיא טנכייצ

 גנורעקלעפַאב עשידיי יד טריזירָארעט ןבָאה סָאװ ,סענַאגילוכ עשילױּפ יד

 ,עשזמָאל ןיא

 המחלמ-טלעו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא

 ןייז רָאפ טצעז רע ואוו ,עשרַאװ ןיא דניק ןוא יורפ ןייז טימ ךיז רע טצעזַאב

 ַאגיפ טמוק ,המחלמ רעד ןופ ביײהנָא ןכָאנ ,1929 ןיא .טייקיטעט עשידנוב

 רעשיטעוװָאס רעד ןופ טריטסערַא ךיילג טרָאד טרעוװ רע .קָאטסילַאיב ןייק

 ןיא ךיז טרעגלַאװ רע ואוו ,דנַאלסור ףיט ןייק םיא טקישרַאפ יז .טכַאמ

 טגנערבעגמוא עילימַאפ ןייז סיצַאנ יד ןבָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .תוסיפת

 .ןרעמַאקדזַאג יד ןיא

 ןוא ןרעגַאל ןוא סעמרוט עשיסור ירד ןיא רָאי עכעלטע ןציזּפָא ןכָאנ

 -וצנָא ךיז םיא טגנילעג ,ןטעברַא ענשזרָאטַאק ענעדישרַאפ ןטעברַאּפָא ןכָאג

 ךיז טָאה רע .רעטילימ ןשילױוּפ ןשיטעוװָאס-ָארּפ םעד ןיא קיליוויירפ ןסילש

 -תריסמ ןייז רַאפ .המחלמ רעד ןופ ףוס ןזיב ןטכַאלש יד ןיא טקילײטַאב

 טָאה ןטכַאלש יד תעב עטעדנואוורַאפ ןעװעטַאר םייב טעברַא רעקידשפנ

 .ןעגנונעכייצסיוא עכעלטע ןעמוקַאב רע

 -מָאל יד ןיא וויטקַא ךיילג טרעוו ןוא עקירעמַא ןייק רע טמוק 1946 ןיא
 רעד ןיא ןיײרַא ךיז רע טפרַאװ ןערב ןצנַאג ןטימ .סעיצַאזינַאגרָא-ףליה רעשז
 ,עשזמָאל ןופ הטילּפה-תיראש יד ןפלעה ןופ טעברַא

 ןערב ןבלעז ןטימ ןעוועג זיא דנַאל ןיא ָאד דנוב םוצ טפַאשיירט ןייז
 ץלַא טכוזַאב ,עיצקַא עשידנוב עדעי טציטש רע .םייה רעטלַא רעד ןיא יו
 טרָאּפש ןטסנידרַאפ ערענָאמ ענייז ןופ .ןעגנומענרעטנוא ןוא ןטּפנוקנעמַאזוצ
 זיא סע .גנוגעװַאב רעשידנוב רעד רַאפ ןרעייטשייב ןענעק וצ ידכ ,ּפָא רע
 טבעלעג טָאה רע .ןבעל-רוטלוק טשידיי ענײמעגלַא סָאד טנָאנ ךיוא םיא
 עשידיי עיינ ןופ רעפייק רעקידנעטש ַא ןייז טגעלפ ןוא ךוב ןשידיי ןטימ
 ,רעכיב

 יַאמ 4 םעד טיײקנַארק רעכעלנייּפ ןוא רעגנַאל ַא ךָאנ רע זיא ןברָאטשעג
 ,רָאי 62 ןעװעג טלַא זיא רע .לָאטיּפש רעקרָאי-וינ ַא ןיא 3
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 ָאקרויּפעשפ בייל

 ךַאפ ןופ .עשרַאװ ןיא החּפשמ רעשידיסח רעטנַאקַאב ַא ןופ טמַאטשעג

 רעװעשרַאװ ןיא טליּפשעג קיטייצכיילג ןוא רעצירק-הבצמ ַא ןעוועג רע זיא

 םעד ךרוד ןעמוקעג רע זיא גנוגעווַאב רעשידנוב רעד וצ ,רעטַאעט-גנוי
 .טפנוקוצ דנוב-טנגוי שאט

 המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 ןרָאװעג טריטסערַא ָאקרויּפעשּפ זיא
 ןוא טכַאמ רעשיטעווָאס רעד ךרוד

 -ַאק ַא ןיא ןרָאװעג טקישרַאפ זיא
 ,ןופצ ןטייו ןפיוא רעגַאל-עגרָאט
 -רַא ערעווש ןוא טלעק ,רעגנוה ואוו
 "עג ןייז ןבָארגעגרעטנוא ןבָאה טעב

 יד ןבָאה דניק ןוא יורפ ןייז .טנוז

 ,טגנערבעגמוא סיצַאנ

 המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ

 "וינ ןייק ןעמוקעג ָאקרויּפעשּפ זיא

 -פעשַאב ןעוועג זיא רע ואוו ,קרָאי
 -עג ןוא רעכַאמ-לטיה סלַא טקיט

 "לייט ,עניב-סקלָאפ רעד ןיא טליּפש

 -נעמ המלש ןיא קיטעט ןעוועג זיא רע .ןלָאר עקיגנַאר-טשרע ןיא לָאמ
 ןכַאז עשירַארעטיל טנעיילעג טפָא ןוא גניר-רעטעברַא ןופ שטנערב-ןָאסלעד

 .דנוב ןופ םַארגָארּפ-ָאידַאר ןכעלטנכעוו םעד ףיוא

 ךיוא ךיז ןיא ןגָארטעג ליטש רע טָאה סעידעגַארט עטבעלעגרעביא יד
 ; טניירפ ַא סנייז ןבירשעג טָאה םיא ןגעוו .קרָאי-וינ ןקישיור ןיא

 דימת זיא םינּפ ןייז ,לכיימש ַא ןָאטעג ןטלעז טָאה ָאקרויּפעשּפ בייל,
 טקירדעגסױא ןבָאה ןגיוא ענייז .ךעלקילגמוא ןוא רעווש ,טסנרע ןעוועג

 ןיוש טָאה רע .טײקמַאזנייא רעד רַאפ דחּפ טרעיינ ,טײקמַאזנייא זיולב טשינ

 ,ןגרָאמרעביא ,ןגרָאמ ןעמוק טעװ סָאװ ,טײקמַאזנייא רעד ןופ ןטילעג טנייה

 ןייג סָאד :ןעמייה עשידיי עכעלטניירפ ןיא ךוזַאב רעד .םורַא ךָאװ ַא ןיא

 רעד ןיא ןלָאר ענייפ ךיוא ןײלַא ןליּפש סָאד ;ןטנװָא עשירַארעטיל ףיוא

 "עג סָאד :ייװדָארב רעקידלמוט רעד ףיוא ןעניואוו סָאד ; עניבסקלָאפ

 קיסעמשינטלעהרַאפ ןענידרַאפ סָאד ;גנוגעוװַאב רעשידנוב רעד וצ ןרעה

 "נעס-קרַאטש םעד ןיא ןקיטשרעד טנעקעג טשינ טָאה ץלַא סָאד --- שיטייל

 -ילעטניא ןַא ןופ טײקמַאזנייא יד ,טײקמַאזנייא עקידארומ ַא שטנעמ ןוויטיס

 רעד ןיא ןבירטעגסױרַא טָאה ןברוח רעד ןעמעוו ,רעטעברַא ןשידיי ןטנעג

 רעשילױּפ-שידיי רעד ןָא ןבעל טנעקעג טשינ רעמ טָאה רע ןוא ןיירַא טלעוו

 רעטלַא רעד ןָא ןוא םייה רעשירעפעש רעקירָאי-טנזױט רעד ןָא ,הביבס

 .(םיובנענעט .ש) ."ןבעל ןייז ןעוועג זיא סָאװ ,רוטלוק רעשידיי
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 ןיא 1961 רעבָאטקָא ןט26 םעד ןברָאטשעג זיא רבח רעמַאזנייא רעד

 .רָאי 52 ןעוועג טלַא לכה-ךס זיא רע .,קרָאי-וינ

 ,05 .מונ טרָאד ; םיובנענעט .ש ,1 רעכמעװָאנ ,11 .מונ ,טײצ רעזנוא ; ב

 ,קרָאיוינ ,1966 יגוי-יאמ

 .ח .ש יי

0 

 רעשטייד קחצי

 "יוקיל רעד תעב 1943 ןיא ןעמוקעגמוא -- םָאדַאר ןיא 1892 ןריובעג

 .ענליוו ןיא ָאטעג ןופ עיצַאד

 ןוא הבישי ,םירדח ןיא טנרעלעג .החּפשמ רעשידיסח ַא ןופ טמַאטשעג

 ןיק קעװַא ןרָאי עגניי יד ןיא .ןסרוק-טנוװָא ףיוא םידומיל עכעלטלעוו

 ,טסיפַארגָאטָאפ ַא ןרָאװעג ןוא עשרַאו

 ןשידנוב ןיא ויטקַא ןעוועג זיא רע .דנוב ןיא ןטערטעגניײרַא זיא רעשטייד

 .עשרַאװ ןיא בולק-רעסָארג

 ךיז טָאה רע .עשירַארעטיל ןעוועג ןענייז ןעגנוריסערעטניארַאפ ענייז

 .בולק-רעסָארג ןיא ןעגנולייוורַאפ ןוא ןטנוװָא-רוטלוק ןטיירגוצ טימ ןעמונרַאפ

 עשיטסירָאמוה טנעײלעגרָאפ ןוא טיירגעגוצ רע טָאה ןטנװָא עקיזָאד יד רַאפ

 ןיא טבעלעג רע טָאה ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא .ןענָאטעילעּפ ןוא ןעגנוטייצ

 ,עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןענַאװ ןופ ,זירַאּפ

 ןַא ןרָאװעג זיא ןוא ןכַארּפש עכעלטע טשרעהַאב טָאה רעשטייד קחצי

 טצעזעגרעביא טָאה רע .קרעװ עשירַארעטיל ןופ רעצעזרעביא רעטסנרע

 ןוא רעשיזיוצנַארפ ,רעשיסור ,רעשיליוּפ רעד ןופ קרעװ ערעסעּב שידיי ןיא

 עשרַאװ ןיא סױרַא ןענייז רעכיב עטצעזעגרעביא יד .רוטַארעטיל רעשילגנע

 "עג ןעוועג ןענייז גנוצעזרעביא ןייז ןיא ןעגנולייצרעד ערענעלק ,זירַאּפ ןוא

 -עגרעביא טָאה רע ,עשרַאװ ןיא גנוטייצ-סקלָאפ רעשידנוב רעד ןיא טקורד

 סנָאפלַא ,סנעקיד סלרַאשט ,יקס--נַא .ש ,שטיוועקנעש קירנעה ןופ קרעוו טצעז

 .ערעדנַא ןוא עדָאד

 -רַאװ טזָאלרַאפ רע טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ בייהנָא ןיא

 ענעדישרַאפ ןוטעג ָאטעג רענליו ןיא .ענליוו ןייק ןעמוקעג זיא ןוא עש

 ןעגנוטכַארטַאב .נ .א טעברַא ןַא טסַאפרַאפ רע טָאה טרָאד ,ןטעברַא ערעווש

 ןיא ןרָאװעג טרימערּפ רַאפרעד זיא רע .םלועה-רדס ןקיטנייה םעד רעביא

 .ָאטעג רענליוו ןיא סרוקנָאק ןשירַארעטיל ַא

 ןעגנערבמוא םוצ ןדיי יד טריפעגסיורַא 1942 ןיא ןבָאה סיצַאנ יד תעב

 ְךייז טימ ןעמַאװצ רעשטייד קחצי זיא ,טרידיווקיל בושי ןשידיי םעד ןוא

 ,ןעמוקעגמוא דניק ןוא יורפ
 -אק .ש .1958 ,דנַאב רעטייװצ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעינ רעד ןופ ןַאקיסקעל : .ב

 ,1947 קרָאיינ ,ענליװ ןברוח : יקסניגרעשט

 .ח .ש
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 דלעפנעזָאר ?סעפ ןוא שרעה

 רענילָאװ ,וװעשטַאר ןיא 1884 ץרעמ 15 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא שרעה
 ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .לטיג ןוא םנוב החמש ןופ ןוז .דנַאלסור ,עינרעבוג

 ,רד סָאװ ,הרות-דומלת רענרעדָאמ ַא ןיא רערעל ַא רעטעּפש ,דמלמ-ףרָאד ַא
 טָאה (רעוט רעשידנוב רענעעזעגנָא ןַא --- םורַא ןרָאי ןיא) ץעװָאגרָאט דוד
 רעוועשטידרעב ןוא שרדמ-תיב ,רדח ןיא טנרעלעג טָאה שרעה ,ןפַאשעג

 ,םידומיל עכעלטלעוו םעד ךָאנ ןוא הבישי

 גנוגעוַאב רעשידנוב רעד טימ טריפעגנָא) דנוב םוצ טרעהעג 1902 ןופ
 ןופ קעװַא סעיסערּפער בילוצ .(יבר-בר ןושרג טלָאמעד טָאה ןילָאװ ןיא
 ענוװָאר ,רימָאטישז ,ליהיווז ,וועשטידרעב ןיא וויטקַא ןעוועג ןוא לטעטש

 רעד ןיא -- רעטסוש ןוא רעצעז ,רערעל סלַא טקיטפעשַאב ןעוועג ,סעדָא ןוא

 ,רעטסוש עקיָארּפ םינָאדװעסּפ ןרעטנוא טנַאקַאב ןעוועג גנוגעוװַאב

 -ישז ןופ ץושטסבלעז רעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה דלעפנעזָאר שרעה
 -טסבלעז יד ןריזינַאגרָא ןפלָאהעג .גנולײטּפָא ןַא ןופ רעריפנָא ןַא יו ,רימָאט

 רעליהיווז ןיא ןסעזעג ןוא וועשטאר ןיא טריטסערַא ןרָאװעג ,ליהיווז ןיא ץוש
 ,םישדח 2 עמרוט

 ןוא טריזינַאגרָא ערעדנַא ןוא זאראב ףסוי ,יבר-בר ןושרג טימ ןעמַאזוצ

 ,דָארבענעמַאק ןיא קירבַאפ-סנַאיַאפ רעד ןיא קיירטש ןסיורג ןטימ טריפעגנָא
 : קיירטש םעד ןבירשַאב ױזַא טָאה ןײלַא דלעפנעזָאר

 ,װעשטַאה ןופ טסרעוו ןעצ ַא ,לטעטש רענילָאװ ןיילק ַא זיא דָארבענעמַאק;
 -נגייא סָאד --- קירבַאפ-סנַאיַאּפ עסיורג ַא ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא טרָאד

 ןיא ץעגרע טניואוועג טָאה רעכלעוו ,ןַאמסוז עלעשיפ --- ןדיי ןכייר ַא ןופ םוט
 -גייא רעדָא רָאי ַא לָאמנײא דָארבענעמַאק ןייק ןעמוק טגעלפ ןוא עיצילַאג

 ,רעטלַאװרַאפ ַא טריפעג טָאה קירבַאפ יד .רָאי ייווצ ןיא לָאמ
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 טניואועג עקַאט ןבָאה ייז .ןדיי ןעוועג ןענייז רעטעברַא עטסרעמ יד

 -רַאעג ךיוא ןבָאה לטעטש ןיימ ןופ ןדיי לָאצ ַא רעבָא ,דָארבענעמַאק ןיא

 -ענעמַאק ןייק טעברַא רעד וצ ןײגסױרַא ןגעלפ ייז .דָארבענעמַאק ןיא טעב
 יד ףיוא (גרַאװנסע) שטרַאכ לקימילק ַא טימ גָאטרַאפ גָאטנוז ןדעי דָארב

 ,גָאט ןבלַאה ךָאנ גָאטײרפ וועשטַאר ןייק קירוצ ןעמוק ןוא סעציילּפ
 ייֵז סָאװ ,ץלַא ןפיוקנייא טזומעג ןבָאה דָארבענעמַאק ןיא רעטעברַא יד

 טַאהעג טינ לָאמנייק טָאה ןעמ .ןעמָארק-קירבַאפ יד ןיא טפרַאדַאב ןבָאה

 -נעטש .סעּפע טפיוק ןעמ יוװ ךיילג םָארק ןיא ןלָאצַאב וצ ףיוא טלעג גונעג

 -עגוצ ןיוש טָאה רעמערק רעד ןוא .גרָאב ףיוא ןכַאז ןעמונעג ןעמ טָאה קיד
 ןלָאצסיױא טפרַאדעג טָאה ןעמ רעדייא רָאטנַאק ןיא 'ןובשח' ןייז טלעטש

 א ןעז ןטלעז ןגעלפ רעטעברַא יד זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד .תוריכש יד
 ,ןשָארג ןקידעבעל

 "יא ןַא טימ סקעז זיב סקעז ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה גָאט-סטעברַא רעד
 ןסע ףיוא העש רעבלַאה ַא ןופ סיירעב

 -עגנָא ןבָאה סָאװ ,ןכַאפ עכעלרעפעג ןעוועג ןענייז קירבַאפ רעד ףיוא
 ַא ןייז וצ .ןטייקנַארק ערעדנַא ןוא זָאלוקרעבוט טימ רעטעברַא יד טקעטש
 -ַאנ רעד ןופ ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא יד ןפורעג ןעמ טָאה ױזַא) טנַאקירבַאפ
 -סנַאיַאפ ערעדנַא ןוא רעלעט יד טמערופעגסיוא ךעלדער ףיוא םייל רעמ

 ,טלעוו רענעי ףיוא ןייג וצ ךיז ןטיירג וצ טניימעג טָאה (רעקיטש

 טָאה לָאמ עכעלטע ןוא ,ןדירפוצמוא רעייז ןעוועג ןענייז רעטעברַא יד
 -עגנעמַאזוצ ךיז ןענייז רעטעברַא יד .!דנַאטשפיוא ןשידיי ַא טכַאמעג ןעמ
 -וצ ןייג טינ טעוװ ןעמ זַא ,הרות-רפס ַא ייב ןריואוושעג ןוא להוש ןיא ןעמוק

 רעייז ןרעטכיילרַאפ ןוא ןבעגכָאנ טעװ רעטלַאװרַאפ רעד ןדייס ןטעברַא קיר
 ,(די-בתכ ןופ) .?עגַאל

 -רֶא ייז טָאה דנוב רעד זיב ןטיבעג טשינ ךיז טָאה עגַאל רעייז רעבָא
 ,םשור ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה סָאװ ,קיירטש ןיא טריפעגסיױרַא ןוא טריזינַאג

 טעברַאעג טָאה רע ואוו ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג 1906 רעבָאטקָא ןיא
 -גנודליב ַא יװ ,ןקירבַאפ-ליבָאמָאטיױא ןיא ,יירעשעוו א ןיא רעסערּפ ַא יו
 -עסערּפ רעשידיי רעד ןעוועג ךיוא ןוא לַאקָאל-ןָאינוי ַא ןיא רָאטקעריד

 .טניַאשזד ןופ רָאטקעריד

 ןָאינוי-רעּפוק ןופ לוש רעשינכעט רעד ןיא עימעכ טרידוטש רָאי ריפ

 -ינוא-ַאיבמָאלָאק ןוא שזדעלַאק ןעגישימ ןיא טרידוטש ךיוא .(קרָאי-וינ)
 ,טעטיזרעוו

 רעד ןיא ןסיזירק ןגעוו לקיטרַא ןַא טקורדעגּפָא דנַאלסור ןזָאלרַאפ ןרַאפ
 ןוא ןביירש טימ ןעמענרַאפ ךיז ןביוהעגנָא 1919 ןיא .עסערּפ רעשידנוב
 -ור ןופ רעכיב לָאצ ַא טצעזעגרעביא .ןעגנופַאש עשירַארעטיל ןצעזרעביא
 טייצ ַא ןוא רעשיטסילַאיצַָאס רעד ןיא טעברַאעגטימ ןוא שטייד ןוא שיס
 -יא רעד ףיוא טעברַאעג ןרָאי ליפ ,עסערּפ רעשיטסינומָאק רעד ןיא ךיוא
 זיא סָאװ ,ַאלַאװעלַאק -- ןעניפ יד ןופ סָאּפע-סקלָאפ םעד ןופ גנוצעזרעב
 ,1954 רָאי ןיא סױרַא
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 זיא סָאװ ,לסעּפ יורפ ןייז .קרָאי-וינ ןיא 1960 יַאמ 20 םעד ןברָאטשעג

 רעד ןיא וויטקַא ןעוועג ןרָאי עגניי יד ןיא זיא ,רעירפ רָאי ַא טימ ןברָאטשעג

 ,ןילָאװ ןופ טעטש ערעדנַא ןוא ווששטידרעב ןיא גנוגעווַאב רעשידנוב

 .1960 ינוי ,טײצ רעזנוא .דנוב ןופ ןויכרַא ןיא ןדי-בתכ סדלעפנעזַאר שרעה : .ב

 רעטרעפ ,עסערפ ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןָאקיסקעל :ןעזייר ןמלז .קרָאייויג

 ,1929 ענליוו ,דנאב

 .ח .ש י
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 דנוסלעדנעמ ןימינב

 רָאי ןיא ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןברָאטשעג -- 1876 רָאי ןיא ןריובעג

 ַא ןעועג זיא והילא רעטָאפ רעד .םידיסח רערעג החּפשמ ַא ןפ ,1

 ןופ טיילעגניי טנרעלעג ךיז ןבָאה םיא ייב .ןדמל ַא יו טמירַאב ןוא דמלמ

 .רעזייה עשיריבג-שידיסח 2
 ןיא) רעטעברַא ןַא ןרָאװעג זיא ןימינב

 ןופ ןוא (דַאלָאקָאש ןוא ךעלרעקוצ ןופ ךַאפ
 רעשידנוב רעד ןופ זיירק ןיא ןעוועג 5
 טָאה ,םעד ףױא טקוקעג טשינ .,גנוגעװַאב

 -ַארט םעד ןטלַאהעגנייא ןרָאי ליפ ךָאנ רע

 ךעלרעסיוא ןוא רעגייטש-סנבעל ןלענָאיציד

 רעגנַאל ,דרָאב ןייז טימ טלייטעגסיוא ךיז

 רע ןעוו ןליפַא ,לטיה שידיסח ןוא עטָאּפַאק

 .דנוב ןופ דילגטימ-ייטרַאּפ ַא ןעוועג ןיוש זיא
 גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא וויטקַא רָאג ןעוועג

 ןוא רעטעברַא-גנורענרעד ןופ ןייארַאפ ןופ
 -רַאװ ןיא ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד רַאפ

 רעוט ַא ןעוועג המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא .עש

 דנוסלעדנעמ ןימינב טימ ןעמַאזוצ .ןיײארַאפ-רעקרעװטנַאה ןשיטסילַאיצָאס ןיא

 -כָאט ןייז קיטעט ןעוועג ךיוא רעטעברַא-גנורענרעד ןופ ןייארַאפ ןיא ןענייז
 ךיז טייצ רעד טימ טָאה ןימינב תעב .רעדורב ַא ןוא ןוז ַא ,עדלָאג רעט
 ןרָאװעג רעמ ןוא רעמ ןיײלַא זיא ןוא טייקמורפ רעזעיגילער ןייז ןופ טײרפַאב
 -קָאדָאטרָא ןבילבעג רעדורב ןייז זיא ,גנוגעוװַאב רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא

 ,םורפ שיטַאנַאפ ןליפַא ןוא לַאס

 -עגנייא ןוא םינּפ לקנוט ַא טימ ,ףוג ןקנַאלש ןוא סקואוו ןרעכעה ןופ
 -טנַא ןופ שטנעמ ַא ןעז טנעקעג ןענימינב ןיא ןעמ טָאה ,ןקַאב ענעלַאּפ
 געוו םעד טכַאמעגכרוד רע טָאה ,דיי רעקידנטכַארט ַא .רעצ ןוא טײקנסָאלש
 ןיא .טייקשידיי רעכעלטלעוו ןוא םזידנוב םוצ תודיסח רערעג ןוא ארמג ןופ
 -עג ןענייז'ס עכלעוו ןופ ,רעדניק ענייז ןגיוצרעד ךיוא רע טָאה טסייג םעד
 ךענעה ןוז ןייז המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ןברוח ןכָאנ ןבעל ןבילכב
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 ןיא גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ ןוא רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא ןעוועג)

 "כָאט יד ןוא (קרָאי-וינ ןיא גנוגעווַאב ןָאינוי-דיירט רעד ןיא טציא ,עשרַאװ

 ענדָארג ןיא ןעוועג ןברוח ןופ ןרָאי יד ןיא זיא עדלָאג רעטכָאט יד .לחר רעט

 יד ןופ לרוג םעד טלייטעג ךיוא טָאה קחצי ןוז רעד ,ןעמוקעגמוא זיא ןוא

 זיא (ץעיּפוק םייה רעד ןופ) הנח יורפ יד .קלָאפ רעזנוא ןופ ןָאילימ סקעז

 ןעגנערבמוא םוצ ןרָאװעג טריפעגסױרַא 1942 רָאי ןיא ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ

 .עקנילבערט ןופ ןרעמַאק-זַאג יד ןיא

 "רעב ,(קרָאיוינ --- עשראוו) דנוסלעדנעמ ךענעה ןוא לחר ןופ עיצַאמרָאפניא ; ,ב

 ,1960 קרָאי-ויג ,1939 --- 1919 "דנוב , רעװעשרַאװ ןיא רָאי 0 : ןײטשדלַאג ךראנ

 יה .ש י

0 

 סובירק לאיחי

 .ןלױּפ-שיסור ,טנגעג רעצלעק ,ווָארעשזָא ןיא 1894 רָאי ןיא ןריובעג

 זיא היעש רעטָאפ רעד .שזדָאל ןיא טצעזַאב ךיז החּפשמ יד טָאה רעטעּפש

 ךיוא .דיסח רעזעיגילעריגנערטש ַא ןוא רחוס רעכעלגעמרַאפ ַא ןעוועג

 "עג ןענייז ןיז ערעדנַא ייווצ ענייז

 -עג רעבָא זיא לאיחי .םירחוס ןעוו
 טָאה סָאד ןוא טסידנוב ַא ןרָאװ

 .טרעגרעעג קרַאטש רעטָאפ םעד

 -ףיטש יד ןוא רעטָאפ רעד םגה

 -עברָאטשרַאפ רעד) רתסא רעטומ

 (רעטסעװש ערעגניי סעמַאמ רענ

 זיא ,טַאהעג ביל רעייז ןלאיחי ןבָאה

 ירפ ,תקולחמ ןדיימוצסיוא ידכ ,רע

 ןרעטלע יד) םייה רעד ןופ קעװַא

 טפַאשרַאפ, רע זַא ,טהנעטעג ןבָאה

 זיא רע .,("תושוב ןוא תוּפרח ייז

 .רעבעוו ַא ,רעטעברַא ןַא ןרָאװעג

 -ןָא ןיא 1912 בײהנָא ןיא ןעוו

 רעטשרע רעד שזדָאל ןיא ןעמוקעג

 -רעד ןבױהעגנָא טָאה סָאװ ,טייצ יד גנוטייצ-ןכָאװ רעשידנוב רעד ןופ רעמונ

 ןסובירק ךיא בָאה ,גרוברעטעּפ טָאטש-טּפױה רעשיסור רעד ןיא ןענייש

 -ייצ יד טײרּפשרַאפ ןבָאה עכלעוו ,םירבח עגנוי יד ןשיװצ ןּפָארטעג ןיוש

 רעד וצ טרעטנענרעד טייצ רעבלעז רעד ןיא עדייב ךיז ןבָאה רימ .גנוט

 ןױש ךיז רימ ןבָאה ןָא טלָאמעד ןופ .שזדָאל ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב

 -ַאז ןשיװצ ,סַאג רעװַאקירעטיּפ ףיױא "עשזריב; רעד ףיוא טנגעגַאב טּפָא

 -ולַאב יד ןיא ןריטרַאװק עמייהעג יד ףיוא רעדָא ,ַאנַאינלעיגעצ ןוא ַאקסדַאו

 .ךעלסעג רעט
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 גירק-טלעוו ןטשרע ןופ ךורבסיוא ןכָאנ טָאה טכַאמ עשיסור יד ןעוו
 -עוװַאב עטגייווצרַאפ ַא ןעיוב ןביוהעגנָא טָאה דנוב רעד ןוא שזדָאל טזָאלרַאפ
 ןלענָאיסעּפָארּפ ןיא םירבח עטסוויטקַא יד ןשיוצ ןעוועג סובירק זיא ,גנוג
 רעטנוא ,1915 טסברעה ןיא ןיב ךיא ןעוו ,רעטעברַא-ליטסקעט ןופ ןייארַאפ
 ףרָאד ןיא ןעיײסָאש ןעיוב םייב ןטעברַא ןרָאפעג ,עיצַאּפוקֶא רעשטייד רעד
 -ַאב סובירק זיא ,עשרַאװ ןבעל ,ווָאנישמא ןופ טייוו טשינ ,וועצסייל ירַאטס
 עג בָאה ךיא .רימ טימ ןעמַאזוצ ןרָאפ לָאז רע ךיוא זַא ,ףיורעד ןענַאטש
 -רַא קעװַא רעטעּפש ןיא סובירק .טעברַא רעד ןופ ןפיױלטנַא לענש טזומ
 -ָאקָאל סלַא עיציזָאּפ ןייז .ןענַאב יד ףיוא רעצײה-וויטָאמָאקָאל ַא סלַא ןטעב

 ןריפוצרעדנַאנַאפ ידכ ,טצונעגסיוא רע טָאה ןענַאב יד ףיוא רעצייה-וויטָאמ
 ,ןעגַארפ-סנעבעל גנוטייצ-ןכָאװ יד ןוא רוטַארעטיל עשידנוב ערענָאיצולָאװער

 סובירק טָאה ,תומחלמ-טלעוו עדייב יד ןשיוצ ,ןליױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא
 זיא רע .רעטעברַא-ליטסקעט יד ןשיװצ רעוט עטסוויטקַא יד וצ טרעהעג
 ייס טעברַא-ריזינַאגרָא יד ןָאט רעבָא טגעלפ רע .רענדער ןייק ןעוועג טשינ
 ןופ טיבעג-טּפיוה רעד ןעוועג זיא'ס ואוו ,רעטעברַא-ליטסקעט יד ןשיווצ
 ואוו ,רעטעברַא עשיטָאטש עכעלטנפע עשידיי יד ןשיווצ ייס ,טייקיטעט ןייז
 ןטסילַאיצָאס יד ןעוו טייצ רעד ןיא ,רָאי עכעלטע טקיטפעשַאב ןעוועג זיא רע
 -עג ַא טָאה רע ,גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעשזדָאל רעד טימ טריפעגנָא ןבָאה
 ,ןייארַאפ-רעטעברַא-ליטסקעט ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד וצ טרעהעג טייצ עסיוו
 ןופ ךורבסיוא ןזיב .שזדָאל ןיא רעטעברַא עשידיי ןופ ןייארַאפ ןטסערג םעד
 טָאה סָאװ ,עיסימָאק רעד וצ טרעהעג ךיוא רע טָאה גירק-טלעוו ןטייווצ
 -טימ ַא ןעװעג זיא רע .ןייארַאפ םייב עסַאק-ספליה רעד טימ טעטלַאוװרַאפ
 רעקידנעטש ריא ןוא עּפורג-ליטסקעט רעשידנוב רעד ןופ טַאר ןופ דילג
 -ָאטש יד ייב טקיטפעשַאב ןעוועג זיא רע סָאװ ,טייצ רעד ןיא .רעריסַאק
 ןיא טריגעלעד רעטעברַא עשידיי יד םיא ןבָאה ,ןטעברַא עכעלטנפע עשיט
 -רַא עכעלטנפע עשיטָאטש ןופ ןייארַאפ םענײמעגלַא ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד
 .רעטעב

 שזדָאל ןופ ןפָאלעג רע זיא 1929 רעבמעטּפעס ןופ געט עטשרע יד ןיא

 -מָאב יד טכַאמעגכרודַא טָאה רע ואוו ,עשרַאװ ןייק ןעמוקוצניירַא ןזיװַאב ןוא
 ,עשרַאװ טריּפוקָא ןבָאה סיצַאנ יד יו םעדכָאנ .טָאטש רעד ןופ ןעגנורידרַאב
 ,שזדָאל ןייק טרעקעגמוא ךיז רע טָאה

 רעטייוו ןוא טייצ עצרוק ַא זיולב ןבילברַאפ רעבָא רע זיא שזדָאל ןיא

 טריּפוקָא ןיא סָאװ ,ןליוּפ ןופ לייט-חרזמ ןיא ןיוש לָאמ סָאד --- ןפָאלטנַא

 רבח רעזנוא ,ןוז ןייז טימ רע זיא ןפָאלעג .דנַאלסור-טעווָאס ךרוד ןרָאװעג

 ןייז .(עדַאנַאק ,ָאטנָארָאט ןיא טנייה עדייב) ַאלעטס רעטכָאט ןייז ןוא לקנַאי

 ןוא זיוה ןרַאפ ןירעגרָאז ןוא ןירעטעברַא-סקירבַאפ עליטש יד ,הכלמ יורפ

 -סיוא רעד ךָאנ ןעמוקעגמוא זיא יז ,שזדָאל ןיא ןבילבעג זיא ,רעדניק יד רַאפ

 ,ץיוושיוא ןיא ךעלנײשרַאװ -- 1944 ןיא ָאטעג ןופ גנולדיז

 ךס ַא יו ,סובירק טָאה ץענערג עשיטעווָאס עיינ יד ןײגרעבירַא ןכָאנ
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 -רַאפ זיא רע .רעסעּפ עשיסור ןייק ןעמענסױרַא טלָאװעג טשינ ,ערעדנַא
 ,טנגעג רעקסלעגנַאכרַא ןיא ,ןופצ ןטלַאק ןיא ןרָאװעג טקיש

 (1941) ?עיטסענמַא-יקסרָאקיש: ,ג .ַא יד בילוצ גנואיירפַאב רעד ךָאנ

 .עיזַא-לטימ ,ןַאטסזיגריק ,"יקסווָאזָאל ,, זָאכלָאק ןיא טצעזַאב ךיז סובירק טָאה
 גנוריגער רעשיליוּפ רעד ןופ ףליה-םיטילּפ רעד ייב וויטקַא ןעוועג זיא רע

 ,ףליה יד ןלייטרַאפ םייב טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה רע ,(1943 ץרעמ זיב)
 ןיק טקישעג טָאה קרָאי-וינ ןיא טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד סָאװ
 -סור ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע ןעוו .המחלמ רעד תעב דנַאלסור-טעווָאס

 יָאק ַא ןעוועג זיא סָאװ ,"ןטָאירטַאּפ עשיליוּפ ןופ ןייארַאפ, .ג .ַא רעד דנַאל
 -ערטרַאפ ַא ןרעו וצ טגָאזעגּפָא ךיז סובירק טָאה ,רוטיזָאּפסקע עשיטסינומ
 םעד ןופ טעטימָאק םעד ןיא טנגעג ןייז ןופ םיטילּפ עשידיי יד ןופ רעט

 ,ןייארַאפ

 ןופ טיבעג ןפיוא ויטקַא ןייז טימ טנגונגַאב טשינ ךיז טָאה סובירק

 -נוב ַא זיא רע זַא ,ןטלַאהַאבסױא טשינ טָאה רע .םיטילּפ-טימ ענייז ןפלעה
 טָאה סָאד .םיטילּפ יד ןשיוצ ןעוועג טנַאקַאב רע זיא רעכלעזַא סלַא ןוא טסיד

 רעד ךרוד טריטסערַא .רָאי עכעלטע ףיוא טייהיירפ ןייז טסָאקעג ךיג םיא
 ןעגנושרָאפסױא יד תעב ןרָאװעג טקינײּפעג קרַאטש רע זיא ,,ד ,וװ ,ק ,נ

 -רַאפ ייב ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,אפוג סעצָארּפ ןפיוא .סעצָארּפ ןרַאפ
 ןרָאװעג טּפשמרַאפ זיא ןוא -- ןטלַאהעג קיטומ ךיז רע טָאה ,ןריט עטכַאמ
 ,רָאי 4 ןציזּפָא ןכָאנ ,1948 ןיא ןרָאװעג רע זיא טײרפַאב .טייצ רָאי 10 ףיוא
 ןלױּפ ןייק ןרָאפ וצ טביולרעד םיא טָאה טכַאמ עשיטעווָאס יד ןעוו

 ,טעברַא עשידנוב ןוט ןיא טקידלושַאב םיא טָאה טכַאמ עשיטעווָאס יד

 -מַאזרַאפ-יַאמ עט-1 עשידנוב יד ןיא לײטנָא ןייז ןפרָאװעגרָאפ םיא טָאה'מ
 ןעוועג זיא רע לייוו -- עטסקיטכיוװ סָאד ןוא ןעגנורעייפ-ייליבוי ןוא ןעגנול

 יד רעביא דרָאמ םעד ןגעק גנולמַאזרַאפ-טסעטָארּפ ַא ןופ רעציזרָאפ רעד

 -םיטילּפ ןייז ןופ טנָאנ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,רעטלַא ,וו ןוא ךילרע .ה םירבח
 עטסיירד ןוא עקיטומ סעסובירק .עירָאטירעט רעשיטעווָאס רעד ףיוא ,םייה
 סובירק ןעו טרפב ,רעטכיר יד טשַארעביא טָאה סעצָארּפ ןפיוא גנוטלַאה

 ףיוא טָאה רָארוקָארּפ רעד סָאװ ,םעד ןגעק ןריטסעטָארּפ וצ טגַאװעג טָאה

 ךילרע רעריפ עטגנערבעגמוא ענייז ןוא דנוב םעד טקידײלַאב ןפוא ןסואימ ַא
 ,רעטלַא ןוא

 -רעד טָאה רעקידייטרַאפ רעד .רָאי 20 טגנַאלרַאפ טָאה רָארוקָארּפ רעד
 ַא טנידרַאפ ןוא "רענָאיצולָאװער-רטנָאק ַא; עקַאט זיא סובירק זַא ,טרעלק
 -לע ןַא ןיוש זיא רע זַא ,טכַא ןיא ןעמענ ףרַאד'מ רעבָא ,ףָארטש עסיורג
 טָאה טרָאװ טצעל ןייז ןיא ,ףָארטש ןייז ןרענעלקרַאפ ןוא שטנעמ רערעט
 -תב ַא ןעװעג ךיא ןיב ןבעל קיניזטסואווַאב ץנַאג ןיימ :טגָאזעג סובירק
 -רַאפ קיטומ ןוא ךעלרע טָאה סָאװ ,ךנוב םוצ טרעהעג ןוא (1912 ןופ) טסיד
 טריטסעטָארּפ טָאה רע .רעטעברַא יד ןופ ןסערעטניא-סנבעל יד טקידייט
 ןופ רעריפ יד ןעמ טָאה ןעגנולדנַאהרַאפ-טכירעג יד תעב סָאװ ,םעד ןגעק
 "ןענַאיּפש, ןפורעגנָא ,רעטלַא רָאטקיװ ןוא ךילרע קירנעה ,ןליוּפ ןיא דנוב
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 :(שידיי ןיא) טגָאזעג ןוא ןדייר טזָאלעג טשינ רעטייוו םיא טָאה רעטכיר רעד
 ...טנוזעג םוצ ןטַאש ריד ןעק סָאד !גייווש

 ַא ןבילברַאפ ןטרָאד סובירק זיא ,1948 ןיא ,שזדָאל ןיא ןעמוקנָא ןכָאנ
 -ָאס ןרַאפ ןשינעבעלרעביא יד ןופ ךיז וצ ןעמוקעג זיא רע זיב טייצ עצרוק

 -מוא ןפָאלטנַא זיא רע .הסיפת רעשיטעווָאס רעד ןיא ןוא סעצָארּפ ןשיטעוו
 -ןעגרעב ןרעגַאל יד ןיא טייצ ַא ןטלַאהעגפיוא ךיז ,דנַאלשטיײד ןייק לַאגעל

 ,טסידנוב סלַא ןעוועג קיטעט רעדיוו זיא רע ואוו ,גניפָאדלעפ ןוא ןעזלעב

 רעסערּפ ַא ןרָאװעג סובירק זיא ָאד .,קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעג רע זיא 1950 ןיא
 ןוא ,ילרַאמ יורפ ןייז טימ טָאהעג הנותח טָאה רע .רעדיילק-רענעמ ייב

 רעד ןיא ןטערטעגנײרַא ךיילג זיא רע .ןבעל ןגייא ןייז יינספיוא טריפעג
 עטסירטעג עריא ןופ רענייא ָאד ךיוא ןעוועג ןוא דנוב ןופ עיצַאזינַאגרָא
 ַא סלַא גניר:-רעטעברַא ןיא ךיוא קיטעט ןרָאװעג .רעדילגטימ צוויטקַא

 המלש ןופ ןעמָאנ ןפיוא שטנערב םנופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןופ דילגטימ

 ןשיטָאטש רעקרָאי-ינ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג טייצ עסיוועג ַא ,ןָאסלעדנעמ

 ,גניר-רעטעברַא ןופ טעטימָאק
 טגעלפ רע .טנוזעג ןייז ףיוא ןלַאפעג רעווש זיא ןסערּפ םייב טעברַא יד

 סָאד .געט עצנַאג ןסערּפ ןוא ןייטש ןבילוצ סיפ יד ףיוא ןדייל קידנעטש
 -רַאפ-ײטרַאּפ ַא וצ ןעמוק ןופ ןטלַאהעגּפָא טשינ לָאמניק רעבָא םיא טָאה

 רע .ןבעל ןייז ןיא ץלַא ןעוועג דנוב רעד זיא ןסובירק ייב לייוו ,גנולמַאז

 -נוא עשידנוב עקיטכיוו ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ טלעפרַאפ טשינ לָאמנייק טָאה

 .ןעגנומענרעט

 רע זיא 1959 רעבמעטּפעס 13 םעד ,גנולצולּפ ןעמוקעג זיא טיוט ןייז
 ןעמוקַאב טָאה רע .םייה ןייז ןופ תונכש ןיא ,קרַאּפ רענילקורב ַא ןיא ןסעזעג
 ,לָאטיּפש ןיא ןברָאטשעג םורַא העש 3 ןיא זיא ןוא גָאטײװ-ּפָאק ַא

 ןַאמלימ .ש
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 לרעּפ סייח .רד

 עיבמעלגַאז ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ייב רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג

 גנורעקלעפַאב רעשידיי רעמירָא רעד ייב טרפב ,(ןָאיַאר-ןליוק ןשיליוּפ ןיא)

 ,ןידנעב ןיא

 ןופ טמַאטשעג .ןידנעב ןיא טצעזַאב ךיז ןוא דנַאלסור ןופ ןעמוקעג

 רעדנעלסור יד ןיא טייקיטעט עשיטילָאּפ ןייז .החּפשמ רעשירָאטַאלימיסַא ןַא

 עשידיי יד טימ טקַאטנָאק ןיא טכַארבעג םיא ןבָאה ןזיירק ערענָאיצולָאװער

 -ידיי יד טימ ןריסערעטניארַאפ ןביוהעגנָא ךיז רע טָאה םורַא ױזַא ןוא ןסַאמ

 עשידיי עמירֶא יד ןופ ןעמעלבָארּפ יד טימ לעיצעּפס ןוא ןעמעלבָארּפ עש

 ןופ רעריפ יד ןופ רענייא דלַאב טרעוו ןוא דנוב ןיא ןײרַא טערט רע .,ןסַאמ

 ,ןידנעב ןיא דנוב

 רעיבמעלגַאז ןפיוא טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג ןייז ןָא טבייה לרעּפ .רד

 ,רעדניק הרות-דומלת יד רַאפ לוש עטסיזמוא ןַא ןדנירג ןפלעה טימ ןדָאב
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 עשיניצידעמ ןייז .םידומיל עכעלטלעוו ןוא שידיי ייז טימ טנרעל ןעמ ואוו

 -םירָא רענידנעב רעד ןופ טפַאשביל יד ןוא רעלוּפָאּפ רעייז טרעוו קיטקַארּפ

 ןטנעיצַאּפ עשידיי עקיזָאד יד דצמ עביל יד .רעשל ןיא ןזיא םיא וצ טייק

 טימ טדערעג רע טָאה ,סנטשרע :םימעט ייווצ בילוצ ןעמוקעג זיא ענייז

 ןעוועג קדקדמ קידנעטש טשינ רע טָאה ,סנטייווצ ,ןוא שידיי ןטנעיצַאּפ ענייז

 ןלָאצַאב וצ רַארָאנָאה ןייק טַאהעג טשינ טָאה טנעיצַאּפ רעמירָא ַאזַא ןעוו

 ,טיזיוו םעד רַאפ

 -נײרַא לרעּפ םייח .רד טָאה טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג רעצנַאג ןייז ןיא

 יַאיצָאס-שידיי םעד טימ טכױהַאב ןעוועג זיא סָאװ ,עיגרענע ךס ַא טגיילעג

 ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ןופ רוגיפ עלַארטנעצ ַא ,לַאעדיא ןשיטסיל

 טַאר-טָאטש רענידנעב ןופ ןַאמטַאר סלַא טלייוועגסיױא רע טרעוו ,ןידנעב ןיא

 .רימזה רענידנעב ןיא רעוט רעטסוויטקַא רעמַאס רעד ךיוא זיא ןוא

 ןוז ןוא יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ "געוו ןטצעל, ןייז רע טייג 1942 ןיא

 ןרעמַאקיזַאג יד ןיא .ץיוושיוא ןייק עיבמעלגַאז ןופ ןדיי ערעדנַא יד טימ ןוא

 "מוא ןדיי רעיבמעלגַאז עלַא טימ ןעמַאזוצ לרעּפ םייח .רד זיא ץיוושיוא ןופ

 .ןעמוקעג
 ,א !
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 ןיקרעמ רתסא ןוא השמ עבַא

 ןופ עיצַאזינַאגרָא רעװעשרַאװ רעד ןיא וויטקַא ןעוועג זיא השמ עבַא

 זיא ,רעריזירפ ַא ךַאפ ןופ .גנוגעװַאב רעלענָאיסעּפָארּפ רעד ןיא ןוא דנוב

 -קעס ןוא רעטעברַא-ריזירפ ןופ ןייארַאפ ןופ רַאטערקעס ןעוועג ןרָאי ליפ רע

 -ײטרַאּפ רעשידנוב רעד ןופ רַאטער

 ,ןייארַאפ ןבלעז ןיא עּפורג

 המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 -רַאװ ןופ דניק ןוא יורפ טימ סעוװַא

 -יצַאנ רעד רעטנוא ,רעטעּפש ,עש

 ָאטעג ןיא ןעוועג ,עיצַאּפוקָא רעש

 ,טנגעג רענליוו ,עדיל ןופ

 -סיז ןופ רעטכָאט ,רתסא יורפ ןייז

 ,גרעבדלָאג עשָאוװד ןוא רעזייל דניק

 -ַאימעס לטעטש ןופ טמַאטשעג טָאה

 דילגטימ ַא ןעװעג ןזיא יז ,שטיט

 -עג ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ

 ןיא עטלעטשעגנָא ןַא יו טעברַא

 "רַאו ןיא וויטַארעּפָאַָאק ןשידנוב

 .עש

 -קיוו ןוז ןקירָאי-8 רעייז טימ ןעמַאזוצ ,ןיקרעמ רתסא ןוא השמ עבא

 -עג רעדיל ןיא רעדרעמ-יצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טגנערבעגמוא ןענייז ,רָאט

 .ג .א ,1942 יֵאמ 8 םעד ןעשעג ןבָאה לָאז סָאד .,ָאט
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 קינּפיל (עקפלָאו) םהרבא .רד

 ענייז .דנַאלסור-ןליוּפ ,ענדָארג ןיא 1883 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג

 -געמרַאפ ןעוועג ןענייז ייז .טפעשעג-רוטקַאפונַאמ ַא טַאהעג ןבָאה ןרעטלע

 -עג ןבָאה ייז .עמורפ קרַאטש טשינ רעבָא ,עטמיטשעג-לַאנָאיצַאנ ןוא עכעל

 עשידיי ַא ןקינּפיל םהרבא ןבעג

 ןיא טנרעלעג טָאה רע .גנואיצרעד

 ייב טַאוװירּפ רעטעּפש ןוא רדח ַא

 .רערעל עכעלטלעוו ןוא םייבר
 רערעל עכעלטלעוו ענייז ןשיווצ

 .ש ןעמָאנ ןטימ רענייא ןעוועג זיא

 -לעוו ,טַארקָאמעד-לַאיצַאס ַא ,ןיוועל

 ןיא ןגיױצעגניײרַא ןקינּפיל טָאה רעכ

 ,ננוגעװַאב רערענָאיצולַָאװער רעד

 היח טימ טנעקַאב ךיז טָאה רע

 טמַאטשעג טָאה עכלעוו ,קינוועשזָאק

 ,יז ,ןרעטלע עכעלגעמרַאפ-טשינ ןופ

 ןופ עקטנעדוטס עטעדליבעג רעייז ַא

 ןַא ןעוועג ןיוש זיא ,קיגָאגַאדעּפ

 קיטעט ןרעוו לָאז רע זַא ,טקריװַאב םיא טָאה יז .עקטסידנוב עטגייצרעביא

 עדייב ןבָאה ייז .רעטעברַא-קַאבַאט יד ןשיווצ טרפב ,רעטעברַא עשידיי יד ןשיווצ

 -ַאב רעלַאגעלמוא רעשידנוב רעד ןופ טעברַא רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז

 ,בייוו ןוא ןַאמ יו ןבעל רעייז ןיא ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג ךיוא ןיוש ןוא גנוגעוו

 -עטיל ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ רעבָאהביל עקרַאטש ןרעוו עדייב

 -ץייז ךיוא גנוגעוװַאב רעשידנוב רעד ןיא ןיײרַא ןעיצ ייז .רוטלוק ןוא רוטַאר

 ןוא לדוי :רעדירב 2 ענייז -- קינּפיל םהרבַא .רעטסעווש ןוא רעדירב ער

 עיירט ענעבעגעגרעביא ןרעוו עכלעוו ,םיריוטקָאד עקיטפנוקוצ עדייב ,לסָאי

 רעטסעװש ַא ,רעדירב 2 עריא :קינוװעשזָאק היח ךיוא יױזַא .,ןטסידנוב

 סעיציזָאּפ עקיטכיוו ןעמענרַאפ ןוא ןטסידנוב עוויטקַא ןרעוו רעגָאװש ַא ןוא

 ,ענדָארג ןיא עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא

 ןטרָאד .ץיױוש רעד ןיא ןיצידעמ טרידוטש טָאה קינּפיל םהרבא

 ןיא ןבעל טזומעג ןבָאה עכלעוו ,דנוב ןופ רעריפ ייר ַא טימ ךיז רע טפערט

 טמוק רע .,ןּפורג עשידנוב עשידנעלסיוא יד ןיא וויטקַא זיא ןוא דנַאלסיױא

 רעויטַאריּפסנָאק רעד ןיא וויטקַא רעמ ץלַא טרעוו רע ןוא ענדָארג ןייק טפָא

 רע .המשנ ןייז טרעטַאמ שינעעשעג עשיגַארט עדעי .דנוב ןופ גנוגעוװַאב

 -יירש רעדנצנעלג ַא זיא רע .טעברַא עשיטקַארּפ טוט ןוא ןפורפיוא טביירש

 טרעוו רעטעּפש .עקידנעקנעד-שרעדנַא וצ טנַארעלָאט ןוא ,רענדער ןוא רעב

 ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ןיא ןרוגיפ-טּפיוה יד ןופ רענייא רע

 .ענדָארג

 (1905) עיצולָאװער רעדנעלסור רעטשרע רעד ןופ טייצ רעד ןיא ןיוש

 ןופ טסעפינַאמ-רעבָאטקָא ןכָאנ .לָאר עקיטכיו ַא טליּפשעג קינפיל טָאה
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 רעייטשרָאפ ךיז וצ סױרַא ענדָארג ןופ רָאטַאנרעבוג רעד טפור רַאצ ןשיסור
 יד ןלעטשוצ םיא ןלָאז ייז ידכ ,ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ עלַאגעלמוא יד ןופ

 עקינייא .רעוט עטסוויטקַא יד ףיונוצ טפור קינּפיל .ןעמַארגָארּפ-ײטרַאּפ

 ןיא טציא טבעל) רעגריב ללה ,קינװעשזָאק היה :טוג ךיא קנעדעג ןעמענ

 ,ינושרעג לעשַאר ,סעקלוס עקרערעל ַא ,(טסילַאנרושז ַא) יקצעלאק ,(זירַאּפ

 םהרבא ךרוד ןרָאװעג ןבירשעג זיא עכלעוו ,םַארגָארּפ ַא טיירגעגוצ טָאה'מ

 ןיא .רָאטַאנרעבוג םוצ םַארגָארּפ םעד טלעטשעגוצ טָאה קינּפיל ,קינּפיל
 .ָא .ב ןשידנוב ןופ רעריפנָא-טּפיוה רעד ןעוועג ךיוא רע זיא רָאי-עיצולָאװער
 ,(גנולײטּפָא-ףמַאק)

 ענדָארג זיא 1918 רעבמעווָאנ ןיא עיצולָאװער רעשטייד רעד ךָאנ
 טָאה סָאװ ,רעטילימ עשיליּפ סָאד .ןטינשעגּפָא ןצנַאג ןיא ןרָאװעג
 -טיל יד ,ןיירַא טשינ ענדָארג ןיא זיא ,זיירק רעקָאטסילַאיב םעד ןעמונרַאפ

 ענדָארג ןעמענרַאפ רעבָא ,רעייטשרָאפ עריא ןקיש טגעלפ גנוריגער עשיוו

 ןעמונרַאפ טָאה עכלעוו ,ײמרַא עשיטעווָאס יד ךיוא .טנעקעג טשינ יז טָאה

 -רַאפ ךָאנ ןענייז עכלעוו ,ןשטייד יד .ןיירַא טשינ ענדָארג ןיא זיא ,ענליוו
 ןכעלרעניא ןקיטרָא ןיא טשימעג טשינ רעמ ךיז ןבָאה ,טָאטש ןיא ןבילב
 -טייצ םוצ רעבירַא טַארַאּפַא-טפַאשטריװ רעצנַאג רעד זיא םורַא ױזַא .ןבעל

 ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא'ס ,1919 ץרעמ זיב טעטימָאק ןשיטָאטש ןקילײװו

 -יגַאגרָא טָאה'מ .טַאר:טָאטש רעטשרע רעד תודוסי עשיטַארקָאמעד ףיוא
 ןימ ַא ןעוועג זיא/ס ..וו ,זַא .א רעלעטיּפש ,ץילימ ,ןטכירעג ענעגייא טריז

 םעד ןבעגרעביא ןביוהעגנָא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,קילבוּפער עלַארטיײנ
 ןגעו עגַארפ יד ןעמואושעגסיורַא זיא ,טַארַאּפַא-סטפַאשטריװ ןשיטָאטש

 -נגיא עשיטָאטש עלַא ןיא גנונדרָא-טפעשעג יד רעכלעוו ףיוא ,ךַארּפש רעד
 עשידנוב יד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא .ןרעוו טריפעג ףרַאד סעיצוטיטס

 -עציוו ןרָאװעג זיא רעכלעוו ,רעגריב ללה ןוא קינּפיל םהרבא ,רד רעוט
 טקידנעטשרַאפ ךיז .ס.9.9 ןוא דנוב רעד ןבָאה ,טַאר-טָאטש ןופ טנעדיזערּפ

 -יוּפ יד --- ןכַארּפש עדייב זַא ,ןעגנוריפורג עשיטילָאּפ עקירעביא עלַא טימ
 -ַאבכיילג ןענייז ןוא עלעיציפָא רַאפ טנעקרענָא ןרעוו עשידיי יד ןוא עשיל

 ןרָאװעג ןבירשעג ןוא טקורדעג ןענייז ןריּפַאּפ עלעיציפָא עלַא .טקיטכער
 ,שידיי ןיא ןוא שילוּפ ןיא

 ,האנש םוש ןייק טליפעג טשינ ענדָארג ןיא ןעמ טָאה טייצ עגנַאל ַא
 ןשיוװצ ןבעלנעמַאװצ רעטוג ַא ןעװעג זיא'ס ןוא םזיטימעסיטנַא םוש ןייק
 ןעמונרַאפ טָאה טכַאמ עשילוּפ יד תעב 1919 לירּפַא ןיא .ןקַאילָאּפ ןוא ןדיי
 ןופ טכער:עמָאנָאטױא יד טרירעגנָא טשינ טייצ עגנַאל ַא יז טָאה ,ענדָארג
 -טָאטש רעשיליױוּפ רעד טָאה רעטילימ ןשיליוּפ ןופ שרַאמנײרַא ןתעב ,טָאטש

 ןיא זַא ,טכַאמ-רעטילימ רעשילױּפ רעד טרעלקרעד ךעלטנפע טנעדיזערּפ
 רע ןוא טקיטכערַאבכיײלג ןכַארּפש עשידיי ןוא עשילוּפ יד ןענייז ענדָארג
 עשיליוּפ יד .,רעטייוו ףיוא ךיוא ױזַא ןזָאלרעביא סע לָאז'מ טגנַאלרַאפ טָאה

 ךיז טָאה רעטעּפש .טריטסעטָארּפ טשינ םעד ןגעק טָאה טכַאמ-רעטילימ
 -ידיי-לַאנָאיצַאנ רעד וצ טפַאשרענגעק יד רעקרַאטש ץלַא ןליפ ןבױהעגנָא
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 -סיגַאמ םעד ןטָאברַאפ ךיוא ןעמ טָאה ףוס-לכ-ףוס ןוא --- עימָאנָאטױא רעש

 קידנקוק טשינ -- ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא סעטיב ןעמענוצנָא טַארט

 טײקיכַארּפשיײװצ יד זיא .ס99 ןוא דנוב ןופ טסעטָארּפ ןטספרַאש ןפיוא

 ,ןרָאװעג טפַאשעגּפָא

 ןעמענרַאפ ךיז קינּפיל ןָא טבייה םָאלּפיד-רָאטקָאד םעד ןעמוקַאב ןכָאנ

 ןיא ויטקַא טייצ עצנַאג יד רעבָא זיא רע ,םינינע עשיניצידעמ טימ רעמ

 רעד ןופ רעריפנָא רעד טייצ עצנַאג יד זיא רע .גנוגעווַאב רעשידנוב רעד

 יַאב רעצנַאג רעד ןופ טנוזעג םעד רַאפ טגרָאז סָאװ ,עיסימָאק רעשיטָאטש

 ײֿפש ןשירטַאיכיסּפ ןופ רָאטקָאד-טּפיוה רדסכ טביילברַאפ רע .גנורעקלעפ

 ןיא סעדנירגעג 1923 ןיא טרעוו וויטַאיציניא ןייז טיול .טָאטש רעד ןופ לָאט

 "עג טייצ-וצ-טייצ ןופ טָאה זָאט רעד .(עזָא) זָאט ןופ גנוליײטּפָא ןַא ענדָארג

 ,ןטַארעפער ןטלַאהעג טָאה קינּפיל םהרבא ואוו ,ןרָאפנעמַאזוצ-םיריוטקַאד ןפור

 ןוא ,קינּפיל לדוי רָאטקָאד ,טסידנוב רעקיטעט ַא --- רעדורב ןייז ךיוא ױזַא

 .ינושרעג לעשַאר .רד ןירעשוקַא ןירעוט עשידנוב יד

 ןופ טַאר-טָאטש ןיא ןַאמטַאר סלַא קיטעט ןעוועג זיא קינּפיל םהרבא

 ײלױּפ יד טימ טעברַאעגנעמַאזוצ טָאה דנוב רעד ואוו ,1927 זיב 1919 רָאי

 ירָאפ ןעוועג רע זיא רָאי עכעלטע .(.0.9:9) רענעמטַאר עשיטסילַאיצָאס עש

 סלַא טרינגיזער רע טָאה רעטעּפש .ענדָארג ןיא טַאר-הליהק ןופ רעציז

 רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב .סנרּפ ַא טייצ ערעגנעל ַא ןבילבעג ןוא רעציזרָאפ

 ןשידנוב ןכעלטנכעוו ןופ רָאטקַאדער-טּפיוה ןעוועג המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 -ביילג .ןעלקיטרַא עשיטילָאּפ ןביירש טגעלפ רע ואוו ,עמיטש רענדָארג ןַאגרָא

 ךיוא ןוא לָאטיּפש ןשידיי ןופ רָאטקעריד ןוא רָאטקָאד-טּפיוה ןעוועג קיטייצ

 ןָאט ןופ רעציזרָאפ ,לָאטיּפש ןשירטַאיכיסּפ ןשיטָאטש ןופ רָאטקָאד-טּפיױה

 ,סעיצוטיטסניא ערעדנַא ךָאנ ןיא וויטקַא ןוא

 ,ענדָארג ןיא דנוב ןופ טעטימָאק ןיא דילגטימ ַא ןעוועג טייצ עצנַאג יד

 ןיא דילגטימ ,טָאטש ןיא דנַאברַאפ-םירוטקָאד ןופ רעױיפנָא יד ןופ רענייא

 ליפ ןבירשעג ךיוא טָאה רע .ןלױּפ ןיא זָאט ןופ גנוטלַאװרַאפ-לַארטנעצ רעד

 טשרעהַאב טוג טָאה רע .,ןלַאנרושז ענעדישרַאפ ןיא ןעלקיטרַא עשיניצידעמ

 קורד םוצ טיירגעגוצ טַאהעג .שיאערבעה ,שידיי ,שטייד ,שיליוּפ ,שיסור

 ןיא ןעלקיטרַא עשיטילָאּפ ןבירשעג ןרָאי-טנגוי יד ןיא .ךוב-שיניצידעמ ַא

 ,ןלַאנרושז עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס

 עטסנעעזעגנָא יד ןופ ןעוועג זיא ,עקטסידנוב עוויטקַא ןַא ,היח ,יורפ ןייז

 רענדָארג רעד ןופ ןירעציזרָאפ-עציװ יד ןעוועג זיא יז .ענדָארג ןיא ןעיורפ

 רעייז .עיזַאנמיגילַאער רעד ןיא ןירערעל ַא ,לוש רעכעלטלעוו רעשידיי

 טימ ןעמַאזוצ החּפשמ עצנַאג יד .עקטסיפיקס ַא ןעוועג זיא תימלוש רעטכָאט

 -עמ ןוא ןטסידנוב עוװייטקַא עדייב ,קינּפיל לסָאי ןוא לדוי רעדירב 2 ענייז

 ןענייז ןטסידנוב ליפ ךָאנ ןוא ,סעילימַאפ ערעייז ךיוא יו םיריוטקָאד-ןיציד

 ךָאנ טימ םענייאניא ןרעמַאקדזַאג עשיצַאנ יד ןיא ןרָאװעג טריפעגסיורַא

 יצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טגנערבעגמוא ןטרָאד ןוא ןדיי רענדָארג רעטנזיוט

 .םיחצור עשטייד
 יקסנירבַאק ריאמ
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 שטיווָאמַארבַא לרעב

 ,רפוס ַא ןעוװעג ןיא רעטָאפ ןייז .1892 רָאי ןיא ענדָארג ןיא ןריובעג
 ןיא ןיוש .גנואיצרעד עזעיגילער ַא ןיז 2 ענייז ןבעגעג טָאה רעטָאפ רעד
 ןייז ןופ ןליו ןגעק .ןעקנַאדעג עשיסרוקיּפַא טגָאזעגסױרַא לרעב טָאה רדח

 רעקיסַאלק"4 ַא ןיא ןיירַא רע טערט רעטָאפ

 "וצ רע טרעװ לוש רעד ןיא .,לוש-סקלָאפ

 -לַאיצָאס ַא ןיא ןגױצעגנײרַא רימ טימ ןעמַאז

 -עגנָא טרעוו רעכלעוו ,זיירק ןשיטַארקָאמעד

 ,(ןיוועל) לוש רעד ןופ רערעל ַא ךרוד טריפ

 רע טָאה לוש-סקלָאפ יד ןקידנערַאפ ןכָאנ

 וצ ידכ .גנודליב-טסבלעז ךרוד טרידוטש

 -לַאװרַאפ רע טרעוו ןטלַאהסיוא ךיז ןענעק

 -עגנעל ַא .םימותי:תיב רענדָארג ןופ רעט

 -גַא םעד קידנצנעלג רע טריפ טייצ ער

 רעד טימ טרָאד ךיז טפערט רע ,טלַאטש

 רעשינבר א ןופ ןַאמסקַאװ עינעשז עקרערעל

 א ןעװעג רעירפ זיא רעטָאפ ריא) החּפשמ .

 קרַאטש המחלמ-טלעוו רעט1 רעד ןופ טייצ רעד ןיא ,רחוס-דלַאװ רעסיורג

 יז .שטיװָאמַארבַא לרעב טימ ןדנוברַאפ ךיז טָאה יז .(ןרָאװעג טמירָארַאפ
 ,.רעדניק 3 טַאהעג ןבָאה

 ןוא דנוב ןיא ןגױצעגנײרַא לרעב טרעוװ המחלמ-טלעוו רעט1 רעד ךָאנ

 ןופ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג-לערוטלוק ןיא וויטקַא רעייז טרעוו יורפ ןייז ךיוא

 טנפע עיצַאזינַאגרָא-לוש רעד ןופ גנולײטּפָא רענדָארג יד ןעוו ,טָאטש רעד

 דילגטימ ַא עינעשז טרעוו ,לוש עכעלטלעוו-שידיי ַא ןוא ןטרָאג-רעדניק ַא

 ,טַאר ןשיג ןָאגַאדעּפ ןיא טייצ עצנַאג יד טעברַא ןוא גנוטלַאוװרַאפ רעד ןופ
 ןטערט ןוא לוש-סקלָאפ יד ןוא ןטרָאג-רעדניק םעד ןכוזַאב רעדניק ערעייז

 .ףיקס עיצַאזינַאגרָא-רעדניק רעשידנוב רעד ןיא ןיירַא
 ןעוועג זיא רע .גנוגעװַאב רעד ןיא וויטקא רעייז ןרָאװעג זיא לרעב

 -נוב ענייז ןיא טסעפ ןוא ,רעטקַארַאכ ןקרַאטש ַא טימ רעפמעק רעקיטומ ַא
 רע זיא עטסיל רעשידנוב רעד ףיוא .,ןעגנוגייצרעביא ןוא ןלַאעדיא עשיד

 טימ ןעמַאװצ .טַאר-:טָאטש רענדָארג ןופ ןַאמטַאר סלַא ןרָאװעג טלייוועג
 -עג רע זיא ןטסידנוב -- רענעמ-טַאר ערעדנַא יד ןוא קינּפיל םהרבא .,רד
 -עג ןעמ טָאה ןעמַאזוצ .עיצקַארפ רעשי.ס.ּפ.ּפ רעד טימ טקַאטנָאק ןיא ןעוו

 רעקידנטעברַא רעד תבוטל טייקיטעט עקרַאטש ַא טַאר-טָאטש ןיא טריפ
 ייב גנונעקרענָא סױרַא קידנעטש ןפור ןעגנוטערטסױרַא ענייז .גנורעקלעפַאב
 רעד ןופ דילגטימ ַא יו .רעטעברַא עשילױּפ יד ייב ךיוא ןוא עשידיי יד

 סעידיסבוס יד ןקידייטרַאפ וצ קידנעטש ךיז רע טימַאב עיסימָאק-טעשזדוב
 ,סעיצוטיטסניא עשידיי עלַא רַאפ

 עשיטסילַאיצַאס יד ןופ ףמַאק רעכיירגלָאפרעד ןוא רעקידתונשקע רעד
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 ןכלעוו ןיא ףמַאק ַא --- גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעד םורַא ןוא ןיא רענעמטַאר

 קרַאטש םיא טָאה ,טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאב ךיז טָאה שטיוװָאמַארבַא לרעב

 -טָאטש ןיא טלייוועג ןלַאװ עיינ ייב קידנעטש טרעוװ רע .,טכַאמעג רעלוּפָאּפ

 זיא רע .המחלמ-טלעוו רעט2 רעד זיב ןַאמטַאר ןעוועג זיא רע ואוו ,טַאר

 ןיא ךיוא .גנוטלַאװרַאפ-הליהק רעד ןיא דילגטימ ַא טייצ עצנַאג יד ךיוא

 רעד ןיא ןוא עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ןופ ןייארַאפ ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד

 ןעװעג רע זיא ענדָארג ןיא ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ עלַארטנעצ

 ןוא ענדָארג ןיא דנוב ןופ טעטימָאק ןופ דילגטימ ַא זיא רע .וויטקַא רעייז

 .עמיטש רענדָארג רעד ןופ עיסימָאק-עיצקַאדער רעד ןיא דילגטימ ַא ךיוא

 רעד רעטנוא זָאט טפַאשלעזעג יד קיטעט טרעװ ענדָארג ןיא ןעוו

 רעטלַאװרַאפ סלַא ןדַאלעגניא לרעב טרעוו ,קינּפיל םהרבא .רד ןופ גנוריפנָא

 רעיינ רעד ןיא ןטייקיאעפ עסיורג סיױרַא טזייו רע .גנולײטּפָא רעד ןופ

 ןיא ןטלַאטשנַא עטסקיטכיו יד ןופ ענייא טרעװ עכלעוו ,עיצוטיטסניא

 ,.טָאטש

 -ידיי רעצנַאג רעד טנידעג טָאה סָאװ ,עיצוטיטסניא ןַא ןעוועג זיא סָאד

 "עג עלַא ןופ טעברַאטימ עוויטקַא יד טַאהעג טָאה ןוא גנורעקלעפַאב רעש

 ןוא רעדניק רעטנזיוט ליפ ןסָאנעג ןבָאה ריא ןופ ,ןטכיש עכעלטפַאשלעז

 ןטייקנַארק ענעדישרַאפ ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעג ןענייז עכלעוו ,ערעטלע

 -נוה ןבָאה זָאט ןופ סעינָאלָאק-רעדניק יד ןיא ,טיוט ןקיטייצירפ ןופ ןוא

 -רעביא סרעלעק ןוא ךעלביטש-םעדיוב ןופ רעדניק עטכַאװשעגּפָא רעטרעד

 ,סונעג-סנבעל ןוא דיירפ-סנבעל ןופ ןטנעמָאמ טבעלעג

 -רעביא טרעוװ שטיװָאמַארבַא לרעב ןופ טייקיטעט עכעלצונ רעייז יד

 םיא טָאה טכַאמ עשיטעווָאס יד ןעו ,1929 רעבָאטקָא ןט5 םעד ןסירעג

 -- דתב ןופ רעדילגטימ-טעטימָאק ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ טריטסערַא

 ןעװ .שטיװרוה לאומש ןוא סערפיש לבייל רערעל ,יקסנירבָאק ריאמ

 "סיוא ןעוועג ןענייז'ס ואוו ,טקַא-סגנוקידלושַאב םעד ןעמוקַאב טָאה לרעב

 ןטנַאקַאב ןיא ,רעוט ענייז ןוא דנוב ןגעק םילובליב ןוא סנגיל טנכערעג

 "סא םוצ טדנעװעג ךיז רע טָאה ,חסונ ןשירעכערברַאפ-שיטסינילַאטס

 -טנע ןכעלטפירש ַא ןבײרשנָא ןביולרעד םיא לָאז רע זַא ,רעטכיר-סגנושרָאפ

 טָאה לרעב .טביולרעד םיא טָאה רע -- .ןעגנוקידלושַאב עלַא יד ףיוא רעפ

 "עטש עשידנוב יד ןטכױלַאב וצ וויטקעיבָא טימַאב ךיז ןוא טנקײלעגּפָא ץלַא

 ,טנעיילעגרעביא סָאד טָאה רעטכיר רעד ןעוו .םינינע עטנַאמרעד עלַא וצ גנול

 ךיא ,וטסניימ סָאװא :ןעיירש וצ ןביוהעגנָא רעטגערעגפיוא ןַא רע טָאה

 ,ןבײרשנָא וטסנעק גנורעלקרעד-הטרח ַא רָאנ ? גנורעלקרעד ַאזַא ןגיילייב לעוו

 טשינ לָאמנייק וטסעװ שרעדנַא זַא ,קנעדעג .ןפלעה ריד ןעק סָאד זיולב

 ,"טייהיירפ יד ןעז

 ןקידייטרַאפ וצ ךיז טכער ןייז זיא'ס זַא ,טרעפטנעעג םיא טָאה לרעב

 ,תמא טשינ זיא'ס סָאװ ,סָאד ןביירשרעטנוא טשינ לָאמנייק טעװ רע זַא ןוא

 ןופ ןעמ טרעדָאפ רעדיו .ןפורעגסױרַא רעדיױו רע טרעוו טכַאנ עטייווצ יד

 ,רָאװעג טלָאמעד טרעוו לרעב .גנורעלקרעד-הטרח ַא ןביירשוצרעטנוא םיא
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 עדייבג :םיא טגָאז רעשרָאפסױא רעד .טריטסערַא זיא יורפ ןייז ךיוא זַא
 :טרעטיצעגפיוא טרעװ לרעב ."טייהיירפ יד ןעז טשינ לָאמנייק ריא טעװ
 טפור -- *? רעדניק עניימ טימ ןייז טעװ סָאװ ? יורפ ןיימ וצ וטסָאה סָאװ;
 ,סיוא רע

 רע רעבָא ,טרעטַאמעג רדסכ טכענ ןוא געט עכעלטע טרעװ לרעב
 רעשרָאפסױא ןופ ןליוו םעד ןריפוצסיוא ּפָא ךיז טגָאז ןוא טסעפ ךיז טלַאה
 ,רָארוקָארּפ ןוא

 -סערַא טשינ זיא יורפ סלרעב זַא ,טסואוורעד ךיז רימ ןבָאה רעטעּפש
 -ניא עקידרדסכ עריא בילוצ טָארדעג זיולב ריא טָאה'מ .ןרָאװעג טריט
 םיא ןעמ טָאה גנושרָאפסיױא רעד ךָאנ םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא ,ןצנעוורעט
 טסואוורעד ךיז רימ ןבָאה הסיפת רעקסנימ ןיא .רעמַאק רעד ןופ ןעמונעגוצ
 טעזָאלק ןיא טנעיילעג טָאה רע זַא ,רעמַאק רעזנוא ןופ טנַאטסערַא ןַא ךרוד
 זַא ,(ןוט עטלייטרוארַאפ יד ןגעלפ יױזַא) טנַאװ רעד ףיוא טפירשפיוא ןַא
 ,ענדָארג ןיא .ם9.9 רעד ןופ רעציזרָאּפ רעד ,קַאינשזרוק ךיוא ןוא לרעב
 טינ ייז ןופ רימ ןבָאה רעמ .רעגַאל רָאי 10 וצ לייטרוא ןַא ןעמוקַאב ןבָאה
 ,טרעקעגמוא טינ עיטסענמַא רעד ךָאנ ךיז ןבָאה עדייב .טרעהעג

 טייצ עצנַאג יד ןיב'כ רעכלעוו טימ ,עינעשז עטרבח יד ,יורפ סלרעב
 סע סָאװ ,ךיז ןסיוורעד וצ ןָאטעג ץלַא טָאה ,טקַאטנָאק ַא ןיא ןענַאטשעג
 םיא טכוז ןעמ ןַא ןעוועג זיא רעפטנע רעד .ןַאמ ריא טימ טריסַאּפ טָאה
 -ּפָא םיא ןעגנואימַאב עקידרעטייו עלַא .ןעניפעג טינ םיא ןעק ןעמ ןוא
 ,טַאהעג טשינ הלועּפ ןייק ןבָאה ןכוזוצ

 רענייפ ַא ,טסידנוב רעטוג ַא "ןרָאװעג ןריולרַאפ, קיניזמוא זיא יױזַא
 סטוג ןוטעג ןוא ןוט טכוזעג רדסכ טָאה רעכלעוו ,טסילַאעדיא ןַא ,שטנעמ
 טבעלעגרעביא ןבָאה רעדניק 2 יד ןוא יורפ ןייז .ןשטנעמטימ ענייז רַאפ
 .דנאלסור-טעווָאס ןיא ןברוח םעד

 יקםנירבַאק ריאמ
0 

 ןײטשניורב לאומש

 רעייז ַא ןופ רעטעברַא-רַאלָאטס ַא .190/ רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג
 דנוב טנגוי ןיא ןטערטעגנײרַא רָאי 20 ןופ רעטלע ןיא .החּפשמ רעמירָא
 טנרעלעגסיוא ךיז טָאה רע .טעבַאפלַאנַא ןעוועג טלָאמעד זיא רע .טפנוקוצ
 רעלענַאיסעּפָארּפ רעד ןיא וויטקַא רעייז ןרָאװעג ןוא ןביירש ןוא ןענעייל
 רע טָאה ,רעקרַאטש ןוא רעקיסקיוועג-סיורג ַא שיזיפ .קציול ןיא גנוגעווַאב
 קציול ןיא טעדנירגעג ךיז טָאה סע ןעוו .עכעלטנגוי ןוא רעדניק טַאהעג ביל
 רעד ןופ רעדניק-לוש בור ןופ טריברעװ ,עיצַאזינַאגרָאףיקס  ַא
 ןשיוצ רעוט עטסטבילַאב יד ןופ רענייא ןרָאװעג רע זיא ,לוש רעשידנוב
 ,ףיקס ןופ רעדניק יד טימ טייצ רעמ סָאװ ןעגנערברַאפ וצ ידכ .ןטסיפיקס יד
 3-2 זיולב ןטעברַא טפָא ןוא טעברַא יד ןקיסעלכַאנרַאפ וליפַא רע טגעלפ
 עקירעיורט ענייז רַאפ ןעמענּפָא ךיז טלָאװעג רע טָאה םעד טימ .ךָאװ ַא געפ
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 עכלעוו ןופ ,רעדניקדןסַאג ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא ןרָאי-טנגוי ןוא -רעדניק

 "רעד סע טגעלפ ןײלַא רע .רעכערברַאפ ןרָאװעג וליפַא ןענייז עקינייא

 -עגרעביא דימת טָאה רע .ןבעל ןקידרעירפ ןייז ןגעוו ןלייצרעד ןוא ןענָאמ

 טרעטיולעגסיוא םיא ןבָאה דנוב רעד ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי רעד זַא ,טרזח

 ,רעוט ןכעלטּפַאשלעזעג ןוויטקַא ןקיניזטסואווַאב ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ןוא

 רענעכָארבעצ ַא ןברוח םעד טבעלעגרעביא טָאה ןייטשניורב קילומש

 םירבח יד ,החּפשמ יד ןריולרַאפ טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ רענעגָאלשרעד ַא ןוא

 המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ךָאנ .הביבס עצנַאג יד ללכב ןוא טניירפ ןוא

 ,זיא דנוב רעד זיב עיזעלשרעדינ ןיא ,ןלױּפ ןיא טייצ עצרוק ַא ןעוועג

 טָאה רע .ןרָאװעג טרידיווקיל ,םישזער ןשיטסינומָאק ןופ קורד ןרעטנוא

 -עגנָא ןוא ץענערג יד רעבירַא זיא ,ןלױּפ ןיא ןביילנ טלָאװעג טשינ רעמ

 ןוא רעקנַארק ַא .ןרָאי לָאצ ַא טבעלעג רע טָאה ןטרָאד .זירַאּפ ןייק ןעמוק

 ,1965 ףוס ךיירקנַארפ ןיא המשנ ןייז טכיוהעגטיוא רע טָאה רעטנלע

 ,טסידנוב ַא ןוא רעטעברַא-רַאלָאטס ַא ךיוא ,רעדורב רערעטלע סקילומש

 "רַא ןיא דנַאטשפיוא םעד טימ טריפעגנָא ןבָאה עכלעוו ,יד ןופ ןעוועג זיא

 ןעשעג זיא סָאד .ָאטעג רעקציול ןופ עיצַאדיװקיל רעד ךָאנ רעגַאל-סטעב

 ןבָאה רעגַאל-סטעברַא ןופ ןדיי 500 עטצעל יד ,1942 רעבמעצעד ןט12 םעד

 ןרידיוקיל ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,סיצַאנ יד דנַאטשרעדיױװ ַא טלעטשעג

 ןענייז עלַא טעמכ .העש 8 טרעיודעג טָאה דנַאטשפיוא רעד ,רעגַאל םעד

 טעדרָאמרעד טשינ ידכ ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב ןענייז לייט ַא .ןעמוקעגמוא

 .} .ם ,םיחצור עשיצַאנ יד ןופ ןרעוו וצ

0 

 ינושרעג לעשַאר .רד

 רעטלַא ,רענעעזעגנָא ןַא ןופ טמַאטשעג טָאה יז ,1878 רָאי ןיא ןריובעג

 רעד טמַאטשעג ךיא טָאה החּפשמ רעבלעז רעד ןופ .החּפשמ רענדָארג

 ירָאגירג -- עיצַאזינַאגרָאףמַאק רעשיר.ס רעד ןוע רעריפ רעטמירַאב

 ,יגושרעג
 יד טקידנעעג טָאה (לחר) לעשַאר עגנוי יד ו

 -עד זיא יז .עױַאנמיג עקסנירַאמ רענדָארג
 .ןיצידעמ ןרידוטש דנַאלסיױא ןייק קעװַא טלָאמ

 -רעווינוא םעד טקידנעעג יז טָאה 1904 רָאי ןיא

 -וצ יז זיא םעד ךָאנ .(ץייווש) ךיריצ ןיא טעטיז

 -עגנָא טָאה יז ואוו ,ענדָארג ןייק ןעמוקעגקיר

 ןוא ןירָאטקַאד-ןעיורפ סלַא ןריציטקַארּפ ןביוה
 רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא ןעוועג קיטייצכיילג

 ןעועג ןיש זיא יז רעכלעוו טימ ,גנוגעוװַאב

 רעד תעב .ןרָאי עקידרעירפ יד ןופ ןדנוברַאפ

 -גריפנָא יד ןשיווצ יז זיא 1905 ןופ עיצולָאװער

 .רעוט עשידנוב עקיד

 ןעמייהעג םעד ןופ עיציזָאּפסיד רעד וצ טעניבַאק ריא טלעטשעג טָאה יז
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 ןוא ןעגנוציז ןענעדרָאנײא ריא ייב טגעלפ רעכלעוו ,טעטימָאק ןשידנוב

 עלַאגעלמוא ,ןלָאקָאטָארּפ ןטלַאהַאב ךיוא ןעמ טָאה ריא ייב .,ןצנערעפנָאק

 .ו;זַא.א ווירב ,רוטַארעטיל

 רַאפ גנולײטּפָא רעד ןיא ,לָאטיּפש ןשיטָאטש ןיא טעברַאעג טָאה יז

 ןרַאטינַאמוה ריא רַאפ טבילַאב ןוא רעלוּפָאּפ ןרָאװעג ןוא ןעיורפ ערעגנַאװש

 ,גנַאגוצ
 -עמ ַא יו טייקיטעט ריא ןדניבוצפיונוצ ןזיװַאב טָאה ינושרעג לעשַאר

 יד ןופ סױרַא זיא סָאװ ,טייקיטעט ַא -- ןירעוט עשיטילָאּפ ןוא ןירעניציד

 תורצ יד טָאה יז .קיטקַארּפ-לָאטיּפש ןוא -טעניבַאק ריא ןופ ןעמַאר עגנע

 .ןינע ןלַאיצָאס ןטיירב ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ןעיורפ עקידנטעברַא יד ןופ

 -פיוא ליפ רעייז יז טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ,רעטעּפש

 -עג טָאה'מ .ןעיורפ עקידנטעברַא יד ןופ רעדניק עניילק יד רַאפ ןָאטעג

 רַאפ ןעמייה-גָאט עלעיצעּפס ןענעדרָאוצנייא ןקירבַאפ עסיורג יד ןעגנואווצ

 -טנוזעג רעשיטָאטש רעד ןיא ןטערטרַאפ ןעוועג זיא יז .רעדניק עכלעזַא

 ךיוא ,ןעיורפ ערעגנַאװש רַאפ ןטקנוּפ-סגנוטַארַאב יד ןיא ,גנולײטּפָא-סטייה

 לעיצנַאניפ טציטשעג טייצ עצנַאג יד .סעיצוטיטסניא ערעדנַא ןוא זָאט,, ןיא
 "עג ;םייחרעדניק ןוא לוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןעיוב ןפלָאהעג ,דנוב םעד

 .רעדניק-לוש יד ןשיווצ ענעיגיה ןופ טיבעג ןפיוא טעברַא
 טכַאמעגכרוד ינושרעג לעשַאר טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד תעב

 רעטנוא רעטעּפש ןוא רעשיטעווָאס רעד רעטנוא רעירפ --- ןדייל עלַא יד
 "עג ןוא ןירָאטקָאד-סקלָאפ עכעלדימרעדמוא יד ,עיצַאּפוקָא רעשיצַאנ רעד
 -ַאב עכעלשטנעממוא יד ןיא טָאה ינושרעג לעשַאר .רד עקטסידנוב עיירט

 ןבָאה רעדרעמ עשיצַאנ יד ןעוו .הרובג ןוא טומ ןזיװעגסױרַא ןעגנוגניד

 טָאה ,ןרעמַאקיזַאג יד ןיא ןעגנערבמוא םוצ ןדיי רענדָארג יד טריפעגסױרַא

 -רַאפ ךיז ןוא -- "געוו ןטצעל םעדע טָא ןייג טלָאװעג טשינ ינושרעג לעשַאר

 ,ענדָארג טָאטש-םייה ריא ןיא טמס
 יקסנירבַאק .מ

0 

 ?עדנַאמ עיסַאב

 "לע ןופ עקטסידנוב ַא .קיטעט ןעוועג רָאי עכעלטע יז זיא קציול ןיא

 עיצולָאװער רעדנעלסור רעטשרע רעד ןופ עכָאּפע רעד ןופ --- רוד ןרעט

(1905), 
 ,ךעלדיימ רַאפ לוש-ךַאפ ַא ןיא ןירערעל ַא ןעוועג יז זיא קציול ןיא

 -טסידנוב עיירטעג ַא ,לעדנַאמ עיסַאב .יירעדיינש טנרעלעג ךיז ןבָאה סָאװ

 ןרָאא עטשרע ענעי ןופ עכעלטנגוי יד רַאפ ןלייצרעד טפָא רעייז טגעלפ ,עק

 .קציול ןייק לעװָאק ןופ ןעמוקעג זיא יז .גנוגעוַאב רעשידנוב רעד ןופ
 .ג .מ

0 
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 לעּפע עקסָאי

 יכדרמ רעטָאפ ןייז ,ןילָאװ ,קציול ןיא 1908 יַאמ ןט21 םעד ןריובעג

 ,רעדניק 8 טימ לפוטמ  ַא ןעוועג זיא ןוא יירעברַאפ ַא טַאהעג טָאה

 קציול ןייק ןעמוקעג זיא ענוװָאר ןופ ןַאמלעטיג םייח ןעוו 1927 ןיא
 -טנגוי ןופ עיצַאזינַאגרָא ןַא ןדנרג שע

 -גירג רעד ןשיווצ זיא ,טפנוקוצ דנוב

 ןביי עטשרע יד ןופ עּפורג-גנוד
 ערעדנַא יד ןופ) עקסָאי ןעוועג ךיוא

 לשרעה : טשינ ןיוש ןבעל רעדנירג
 ףסוי ,ץנאר ןועמש ,טדימשרעּפוק

 ליפ ןיא לעּפע עקסָאי .(רענלימ

 -ןצ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ןרָאי

 ַא ןעװעג זיא ,טעטימָאק-טפנוק

 טָאה רע .ןזיירק-ףיקס ןופ רעריפ

 רענילָאװ םוצ טרעהעג טייצ ַא ךיוא

 דנוב -טנגוי ןופ טעטימָאק-ןָאיַאר
 -וצ עפורג עטשרע יד ןעוו .טפנוקוצ

 -עג טריפעגרעבירַא זיא ןטסיטפנוק 2 עא א אטא

 ןשיוװצ ןעוועג עקסָאי זיא ,עיצַאזינַאגרָא-ייטרַאּפ רעשידנוב רעד ןיא ןרָאװ

 ,ויטקַא רעייז ןעועג עקסָאי זיא עיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ רעד ןיא ךיוא ,ייז
 ,טייקיטעט רעשידנוב רעד ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא טקילײטַאב ךיז טָאה רע

 ךיז טָאה רע ואוו ,ליזַארב ןייק ןרָאפעגקעװַא רע זיא 1926 רָאי ןיא
 טָאטש רעד ןופ רעטעמָאליק 500 ,לטעטש-ץניװָארּפ טייו ַא ןיא טצעזַאב
 -וייק ןבָאה סע ואוו ,לטעטש ַא ןיא טבעלעג ןטרָאד טָאה רע .ָאלוַאּפ ןַאס

 ןטסידנוב 2 ייז ןופ ,סעילימַאפ עשידיי 5 יװ רעמ טניואוועג טשינ לָאמ
 ןוא עסערּפ רעשידנוב רעד ןופ טנענָאבַא רערעלוגער ַא ןעוועג זיא עקסָאי
 ױזַא ןעוועג זיא רע שטָאכ ,ןעמעלבָארּפ עשידנוב יד טימ טריסערעטניא ךיז
 .עגרעביא ךיז עילימַאפ ןייז טימ עקסָאי טָאה 1958 ןיא .ןפרָאװרַאפ טייוו

 -עגנָא ךיז טָאה רע ואוו ,ָאלוַאּפ ןַאס טַאטש ןופ טָאטש-טּפױה רעד ןיא ןגיוצ
 רעד ןיא וויטקַא ןרָאװעג זיא ןוא ,עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןיא ןסָאלש
 -ָאילביב סלַא ךיוא קיטעט ןעוועג טרָאד ןוא קעטָאילביב ןָאסלעדנעמ המלש

 ,רַאקעט
 ביל םיא ןבָאה ,טקַאטנָאק ןיא ןעמוקעג םיא טימ ןענייז עכלעוו עלַא

 ַא יו ןעניד טנָאקעג לָאמ עלַא ןבָאה סָאװ ,יד ןופ ןעוועג זיא רע .ןעמוקַאב

 -נַארק רערַאבלײהמוא רערעװש ַא ךָאנ .עקימורַא יד רַאפ ליּפשייב רעטוג
 טָאה רע .המשנ עלעדייא ןייז טכיוהטגסיוא 1966 ץרעמ ןיא עקסָאי טָאה טייק
 ַא ןוא רעטכָאט עטַארייהרַאפ ַא ,עטוג ןירעטיילגַאב-סנבעל ןייז טמותירַאפ
 .ןוז

 רעײג עיטָאמ
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 קינדיב הכלמ

 -עג ירפ .הבלצ ןוא ץרּפ ןופ רעטכָאט .1908 ןיא ןרָאװעג ןריובעג

 ,רעדניק עניילק 3 טימ הנמלַא ןַא ,רעטומ יד ,רעטָאפ ןכָאנ המותי ַא ןבילב

 .החּפשמ רעטמותירַאפ רעד רַאפ הסנרּפ יד ןפַאש טפרַאדעג טָאה ,ךעלדיימ

 ואוו ,רעפרעד ןיא טלדנַאהעג טָאה יז

 -רַאפ וצ תורוחס טריפעג טָאה יז
 ,ןטקודָארּפ ףיוא ןשיוט רעדָא ןפיוק

 ןליוו ןסיורג ַא טַאהעג טָאה הכלמ

 יד ןקידנע ןכָאנ .ןענרעל וצ ךיז
 טנרעלעג ךיז יז טָאה לושיגנַאפנָא

 -ַאנמיג רעשיסור רעקציול רעד ןיא

 ןיא ןיירַא יז זיא 1927 ןיא .שיז
 ,עיצַאזינַאגרָא-טנגוי רעשידנוב רעד
 ןירעוט ַא ןרָאװעג ךיג זיא יז ואוו

 -ָאק ןיא ןרָאװעג טלייוועג זיא ןוא

 .פמפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ טעטימ

 םוצ טרעהעג ךיוא יז טָאה רעטעּפש

 -טנגוי ןופ טעטימָאק-ןָאיַאר רענילָאװ

 .ףיקס ןופ ןוא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ ןזיירק טימ טריפעגנָא טָאה הכלמ .דנוב

 טריפעגרעבירַא טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ עּפורג שטשרע יד זיא 1920 ןיא

 טול ,ןענייז ייז ןשיווצ ןוא עיצַאזינַאגרָאײטרַאּפ רעשידנוב רעד ןיא ןרָאװעג

 עקסָאי ,ןייטשניורב קילומש ,ּפָאקס השמ ,רענטרעג קחצי ןעוועג ,ןורכז ןיימ

 ןשיוצ ָאטשינ ןיוש ןענייז עלַא יד) ,קינדיב הכלמ ,ןַאמרעּפוק עינָאס ,לעּפע

 ןוא עיסיטס ,לעּפע עטוג ,(לארשי ןיא טבעל) ּפָאקס קחצי ,(עקידעבעל יד

 .(ליזַארב) ָאלוַאּפ ןַאס ןיא ןעניואוו עכלעוו ,רעייג עיטָאמ

 זיא ,4 עיװַארושז ףיוא גנוניואו ענעדײשַאב עניילק ַא ,בוטש סהכלמ

 טעטש רענילָאװ יד ןופ םירבח .קציול ןיא סערדַא רעשידנוב רעד ןרָאװעג

 רעייז טליפעג ךיז ןבָאה ,קציול ןייק ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ךעלטעטש ןוא

 .רעטסעווש עשידנוב יירד יד ןופ בוטש רעד ןיא טוג

 -טסַאג ןוא לכיימש ןקיטומטוג ריא טימ ,עקלע ,רעטסעוװש עטסטלע יד

 ןעוו .םייה רעד ןיא ךיז ייב יו ןליפ ךיז טכַאמעג ןדעי טָאה ,טייקכעלטניירפ

 רעדָא ןרָאפנעמַאזוצ-ןָאיַאר ףיוא ןילָאװ ןופ ח"ח ןעלמַאזרַאפ ךיז ןגעלפ סע

 יד ןרָאװעג 4 עיװַארושז ףיוא גנוניואוו עניילק יד זיא ,ןצנערעפנַאק-ןָאיַאר

 טָאה עכלעוו ,עקלע רעטסעוװש עטסטלע יד .םירבח רעקילטנעצ ןופ הינסכַא

 1927 ןיא זיא ,טעברַא עשידנוב עקיטכיוו ןָאטעג ךיוא טייהרעליטש

 ,גנודניצנָא-ןעגנול ןופ ןברָאטשעג

 ןיא רעירפ יװ .טעטימָאק:-ײטרַאּפ ןיא טלייוװעגסיוא ןרָאװעג זיא הכלמ

 רעד ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא ויטקַא רעייז ןעוועג יז זיא ,טפנוקוצ דנוב-טנגוי
 ןיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא םעד זיב גנוגעװַאב רעשידנוב
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 סָאװ ,קעטָאילביב רעשידנוב רעד ןיא קיטעט ןעוועג ךיוא זיא יז ,9

 -סיוא ךיז טָאה יז .קציול ןיא קעטָאילביב עשידיי עטסערג יד ןעוועג זיא
 ןוא טפַאשירט ריא טימ ,ןירַאקעטָאילביב עטפַאהרעטסומ סלַא טנכייצעג

 .ערעדנַא רַאפ ליּפשיײיב ַא יװ טנידעג יז טָאה טײקויטקַא

 ,רעייג עיסיטס ,סקינדיב יד ןופ רעטסעװש עטסגניי יד ןעוו ,1929 ןיא

 ,ליזַארב ןייק ןהכלמ ןעגנערב וצ ןעגנוטיירגוצ עלעמרָאפ עלַא טכַאמעג טָאה
 ששידנוב יירד יד ןופ רעטומ יד טניואוועג ךיוא ןַאד ןיוש טָאה סע ואוו
 ךורבסיוא רעד טָאה ,(ליזַארב ,ָאלוַאּפ ןַאס ןיא 1942 ןברָאטשעג) רעטסעווש
 טלייטעג טָאה יז .ןַאלּפ םעד ןכעלקריוורַאפ וצ טרעטשעג המחלמ רעד ןופ
 ,קציול ןיא ןדיי עלַא ןופ לרוג םעד

 .ג .מ

 ּפָאקס השמ

 רעמירָא ןַא ןופ דניק א .ןילָאװ ,קציול ןיא 1909 רָאי ןיא ןריובעג
 טָאה טייהרעגנוי .רעטומ ַא ןָא םותי ַא ןבילבעג ירפ רָאג השמ ןזיא ,עילימַאפ

 השמ ןיא 1928 ןיא ,רעטלעטשעגנָא-סלדנַאה סלַא ןטעברַא ןביוהעגנָא רע

 -טנגוי ןופ דילנטימ ַא ןרָאװעג ּפָאקס

 -עג לענש זיא רע .טפנוקוצ דנוב

 "עג ןוא רעוט רעוויטקַא ןַא ןרָאװ

 ,טעטימָאק ןיא טלייוועגסיוא ןרָאװ
 "עג ןוא טנרעלעג ליפ טָאה השמ

 "עג רע זיא טייצ רעד טימ .טנעייל

 -טנגוי רעטנעגילעטניא ןַא ןרָאװ
 -נַא ןוא טײקנדײשַאב ןייז .רעוט

 ןדעי ייב ןבָאה תודימ ענייפ ערעד
 עכלעוו יד .טקעּפסער ןפורעגסױרַא

 ןעמַאװצ ןעוועג םיא טימ ןענייז
 ןבָאה ,טעברַא רעוװיטקַא רעד ייב

 זיא טייצ ַא ,ןעמוקַאב ביל םיא
 "עזקע ןופ דילגטימ ַא ןעוועג השמ

 רעטעּפש .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןּופ טעטימָאק-ןָאיַאר רענילָאװ ןופ וויטוק
 זיא רע .עיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ רעשידנוב רעד ןיא וויטקַא ןרָאװעג רע זיא
 -ַאב רעשידנוב רעקציל רעד ןופ ןטיבעג ענעדישרַאפ ףיוא קיטעט ןעוועג
 וצ ּפָאקס השמ ןעיירטעג ןוא םענעדײשַאב ןופ רעייטשוצ רעד  .גנוגעוו
 ,רעקידנטיײדַאב ַא ןעוועג זיא קציול ןיא דנוב ןופ טייקיטעט רעד

 .ג .מ
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 סַאלרימ דוד .רד

 רעקסבעטיוו) דנַאלסור-סיױו ןופ טמַאטשעג טָאה סַאלרימ החּפשמ יד

 רעטסעװש ייוצ ןוא רעדירב יירד יד .עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז .(טנגעג
 ןופ ןירעמיטנגייא יד ןעוועג זיא סַאלרימ עדירפ .ןגָאגַאדעּפ ןעוועג ןענייז

 עיזַאנמיג-ןעיורפ רעקיסַאלק-8 ןַא 1
 עשיסור ַא רעירפ -- עשרַאװ ןיא

 "ורב ריא .עשיליופ ַא רעטעּפש ןוא

 עינעשז רעטסעװש ןוא בקעי רעד
 -מיג רעד ןיא רערעל ןעוועג ןענייז

 ןיא רערעל ןעוועג זיא דוד ,עיזַאנ

 רעד ןוא םלעכ ןיא עיזַאנמיג ַא
 ןיא טנעדוטס ַא -- ןָאעל ,רעטסגניי
 זיא -- םוקינכעטילָאּפ רעװעשרַאוו

 -ָאס ןיא רָאסעפָארּפ ןעוועג רעטעּפש
 ןענייז ןעדירפ ץוחַא .דנַאלסור-טעוו

 ,ןטסידנוב ןעוועג עלַא

 ןיא עימעכ טרידוטש טָאה דוד
 -ַאב טָאה רע ואוו ,(עיגלעב) לסירב |{}

 ןרָאי יד ןיא רֹע זיא עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקיריצ ,לטיט-רָאטקָאד ןייז ןעמוק

 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ

 ןרָאװעג ןפַאשעג םלעכ ןיא הליהק רעשידיי רעד ייב זיא 1918 ןיא

 ןוא רעריפ-טּפיוה ַא ןרָאװעג טרָאד זיא סַאלרימ דוד .רד ןוא עיזַאנמיג ַא
 ויטקַא רעייז קיטייצכילג ןעװעג סַאלרימ !זיא ,טסידנוב ַא יו .,רערעל

 טַאהעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעקיטרָאד רעד ןיא

 -סקלָאפ עסיורג ףיוא רענדער ַא ןייז טגעלפ רע .,טָאטש ןיא העּפשה עסיורג ַא

 "יגוא-סקלָאפ םענעפַאשעג ןפיוא סעיצקעל ןטלַאהעג טָאה ,ןעגנולמַאזרַאפ

 ויטַארעּפָאָאק-רעטעברַא ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג זיא ןוא טעטיזרעוו

 ןוא רעלוּפָאּפ ןעוועג רע זיא רערעל ןוא רעוט רעשידנוב ַא יװ .טייקינייא
 ז ,טָאטש ןיא טבילַאב

 ,רד, :טליײצרעד םיא ןגעוו רעטעּפש טָאה סנירעליש ענייז ןופ ענייא
 -עלטנייוועגרעסיוא ןַא ,רעקיטַאמעטַאמ רעקידנצנעלג ַא ןעוועג זיא סַאלרימ
 ןרַאברעדנואו ַא ףיוא טָאה רע .,רעדניק ןופ רעבָאהביל ןוא גָאגַאדעּפ רעכ
 ןדלוד עכלעוו ,רעליש יד ןוא סעלומרָאפ עשיטַאמעטַאמ עלַא ןטכיולַאב ןפוא

 ענייז ףיוא טרַאװעג ןבָאה ,דומיל ןשיטַאמעטַאמ םעד קירעביא טשינ ללכב
 טימ ןעוועג זיא עבלעז סָאד .סערעטניא ןוא רעגיינ ןטסערג ןטימ סעיצקעל

 סעסאלרימ .רד ןופ ָאװינ רעד, ...?"קיזיפ ןוא עימעכ ןופ סעיצקעל ענייז
 ?רעכיוה ַא רעייז ןעוועג זיא סעיצקעל

 םיובלעגיז (רוטרַא) יכדרמ לאומש טימ ןעמַאװצ רע זיא 1919 ןיא
 .דנוב ןופ ץנערעפנָאק-דנַאל ַא ףיוא עשרַאװ ןייק ןעמוקעג

 א
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 ןצנַאג ןיא ןענייז ,המחלמ רעשיטעווָאס-שילױוּפ רעד תעב ,1920 רעמוז
 סָאװ ,סאלרימ ,רד ךיוא .,רעוט עשידנוב ןופ ןטסערַא ןעמוקעגרָאפ דנַאל

 יד סָאװ ,תולווע יד ןגעק סעדער עקרַאטש ענייז טימ טנַאקַאב ןעוועג זיא
 ןוא טפַאשרעטעברַא רעד יבגל ןעגנַאגַאב ןענייז ןענַאגרָא-טכַאמ עשיליוּפ

 עכעלטע ,ןטסערַא יד ןופ ןברק ַא ןלַאפעג זיא ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד
 ןופ טריפעגסױרַא רעטעּפש ןוא םלעכ ןיא ןטלַאהעג םיא ןעמ טָאה ןכָאװ

 רעקסישזק .וש רעד ןיא ןסעזעג טלָאמעד רע זיא םישדח רָאּפ ַא ,טָאטש
 עטכעלש יד ןיא .(ןָאיַאר רעצלעק ןיא) רעכערברַאפ ערעווש רַאפ עמרוט

 -ניצנָא-ןעגנול ַא ןעמוקַאב ןוא טליקרַאפ ךיז רע טָאה ןעגנוגנידַאב-עמרוט

 ןכָאװ עכעלטע ןוא טנוזעג ןייז טריניאור קיטליגדנע טָאה טיײקנַארק יד .גנוד

 ,םלעכ ןיא ןברָאטשעג 1920 ףוס רע זיא גנואיירפַאב רעד ךָאנ
 הוח ,קיגיװ םוחג (קרָאי-װנ -- עשראו) ץראוש עניגער ןופ ץיצַאמרָאפניא ; .ב

 ,1954 ,צעקירפַא םורד) גרובסעגַאהָאי ,םלעכ ךוב'רוכזי ןיא עלַאיב -ןאמרעדיב

 ה .ש י
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 קיוועל עמָאיס

 טַאהעג טָאה רעטָאפ ןייז ,1904 רָאי ןיא ענליוו ןיא ןרָאװעג ןריובעג

 הסנרּפ ואוו ,בוטש רעשיטַאבעלַאב ַא ןיא ןסקַאװעגפיוא .יירעדניבנייא ןַא

 ןאוו ,עיזַאנמיג סעשטיווערוג ןיא טנרעלעג טָאה עמָאיס .חווירב ןעוועג זיא
 ,שיסור ןעוועג זיא ךַארּפש-ןרעל יד

 ַא ןיא ןיירַא רע טערט 1921 ןיא
 ,זיירק-טנגוי ןשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 רעד ךרוד טריפעגנָא ןוא טעדנירגעג
 ,לַאטנעזָאר ענַא ןירעוט רעשידנוב

 יד ןופ ןענַאטשַאב זיא זיירק רעד
 עטסקיאעפ ןוא עטסטנעגילעטניא

 ןיירק רעד זיא 1924 ןיא .רעליש

 .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןיא ןיײרַא
 ויטקַא רעייז ןעוועג זיא עמָאיס

 ןשיטַארקַאמעד-לַאיצָאס םעד ןיא ייס

 רעד .דנוב-טנגוי ןיא ייס ,זיירק
 ַא רעמ ןעוועג זיא זיירק-.ד .ס
 עמָאיס ,זיירק גנודליב-טסבלעז

 -עפער סעמָאיס .ךס ַא ןענעיל טגעלפ רע .ןענרעל וצ טַאהעג ביל טָאה
 עבטב .טעדנירגַאב ןוא טכַארטעגכרוד טוג ןעוועג לָאמ עלַא ןענייז ןטָאֹר

 ןפיוא רעבָא רע טָאה ,רעטקַארַאכ ןיא רענעטלַאהעגקירוצ ַא ,רעגייווש ַא
 זיא ןוא טקנוּפדנַאטש ןייז רַאפ ןטנעמוגרַא עיינ טַאהעג לָאמ עלַא זיירק

 ,ןקידייטרַאפ וצ םיא ןרָאװעג דימ טינ לָאמ ןייק
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 ןרָאװעג דלַאב רע זיא ,טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןיא ןיירַא זיא עמָאיס ןעוו
 זיא עמָאיס .זיירק-ןטנערעפער ןופ דילגטימ ַא ןוא טעטימָאק ןופ דילגטימ ַא
 -רעליש יד ןריפ טגעלפ רע .רעוט-טנגוי עטסטנעגילעטניא יד ןשיווצ ןעוועג
 ,טשינ ךיז ןָאמרעד ךיא .רעטקַארַאכ ןדלימ ַא טַאהעג טָאה עמָאיס ,ןזיירק
 רעבָא רע זיא עיסוקסיד ַא ןיא .טגערעגפיוא ןבָאה לָאמ ַא ךיז לָאז רע זַא
 טָאה רע .ןבייהפיוא טינ לָאמ ןייק םיטש ןייז טגעלפ רע ,טסעפ-ןזלעפ ןעוועג
 ןקיטפערקַאב וצ ידכ ,טקַאּפ םעיינ ַא ,טנעמוגרַא םעיינ ַא ןענופעג לָאמ עלַא
 ,ןעגנוניימ ענייז

 -לַארטנעצ םייב רַאנָאיצקנופ ַא ןרָאװעג רע זיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא
 ,ןלױּפ ןיא דנוב ןופ טעטימָאק

 רע .עשרַאװ ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה רעטכָאט ןוא יורפ ןייז טימ
 -עפער ןטלַאה ,ןלױּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד רעביא ןרָאפמורַא טגעלפ
 טעברַא ןייז טָאה רע .םינינע עלענָאיצַאזינַאגרָא ןקידיילרעד ןוא ןטַאר
 רענייא ןעוועג זיא רע .עיסימ ַא ןריפסיוא ןופ טייקטסנרע רעד טימ ןוטעג
 דנב םעד ןבעגוצקעװַא ןבעל ץנַאג רעייז טיירג ןעוועג ןענייז סָאװ יד ןופ
 רע ןכלעוו ןיא ,לַאעדיא םעד ןעניד טפַאשיירט רעטצענערגַאבמוא טימ ןוא
 ,טביולגעג טָאה

 -קירוצ רע זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ןכָאװ עטשרע יד ןיא
 -ימָאק ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג רעדיוו רע זיא ןטרָאד .ענליוו ןייק ןעמוקעג
 רעד רַאפ טעברַא:ספליה רעד ןיא ןירַא ךיז טפרַאװ רע .דנוב ןופ סעט
 ענעדישרַאפ ןופ ענעמוקעג ןוא עקיטרָא -- עקיטפרעדַאב-טיונ לָאצ רעסיורג
 םיטילּפ רַאפ ךיק רעשידנוב רעד ןופ רעטלַאװרַאפ טרעװ רע .דנַאל ןקע
 ,ןטעברַא עשיאייטרַאּפ ערעדנַא סיוא טריפ ןוא

 ןעמוקעגמוא רעטעּפש זיא ,עטנָאנ ענייז טימ ןעמַאזוצ ,קיוועל עמָאיס
 : ,ןברוח ןסיורג ןיא

 .ס .?
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 טיײרטש רשא

 -ילַאג-חרזמ ,עקנעדָארָאה ןיא החּפשמ רעמורפ רעייז ַא ןופ טמַאטשעג
 זיא ןוא דיי רענעעזעגנָא ןַא ןעועג זיא טיירטש המלש רעטָאפ ןייז .עיצ
 ,להקה שאר ןעוועג טייצ עסיוועג ַא

 ןעוועג זיא רע ןעוו טיירטש רשא טנגעגַאב לָאמ ןטשרע םוצ בָאה ךיא
 זנוא טָאה רע .לוש רעשידיי רעד ןיא סרוק-טנװָא ןַא ףיוא רערעל ןיימ
 ,ןסיו ץלַא ןלָאז רימ טלָאװעג ןוא ץרַאה ןצנַאג ןטימ טנרעלעג

 ןעמערַאװ ַא ,טרָאװ טוג ַא טַאהעג דניק ןדעי רַאפ טָאה טיירטש רשא
 זיא ןוא רענדער רעטוג רעיײז ַא ןעװעג זיא רע .לכיימש ןכעלרעטָאפ
 -רעטנוא רעדעי ףיוא ןוא גנולמַאזרַאפ רעדעי ףיוא ןטערטעגסױרַא טפָא רָאג
 -ַארעטיל ןוא עשיטילָאּפ ףיוא ןטַארעפער ךס ַא ןטלַאהעג טָאה רע .גנומענ
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 רע זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא .סעמעט עשיר

 .עקנעדָארָאה ןיא דנוב ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג
 (19239 רעבמעטּפעס) ײמרַא רעשיטעווָאס רעד ןופ ןעמוקנײרַא ןכָאנ דלַאב

 טייצ רעצרוק ַא ךָאנ ,טריטסערַא םיא טכַאמ-עיצַאּפוקָא עשיטעווָאס יד טָאה

 שטייד ןופ רערעל ַא יװ עלעטש ַא ןעמוקַאב טָאה רע ,טײרּפַאב םיא יז טָאה

 ,לוש רעשידיי רעד ןופ רָאטקעריד ןרָאװעג זיא ןוא ןסור יד רַאפ

 יד טלעטשעגנייא ךיז טָאה'ס ןוא ןשטייד יד ןעמוקעג ןענייז 1941 רעמוז
 ןעמ יו .ןטלַאהַאב ךיז טיירטש רשא טָאה טייצ עגנַאל ַא ,הלשממ עשיצַאנ

 רעטפיש השמ טימ ןעמַאזוצ ןטלַאהַאב ןעוועג רע זיא ,ןבעגעגרעביא רימ טָאה
 טעדרָאמרעד עלַא ייז ןענייז סיצַאנ יד ןבײרטסיױרַא ןרַאפ ץרוק .יורפ ןייז ןוא

 ,סעדנַאב עשיניַארקוא ךרוד ןרָאװעג
 רעד ןופ ןעגנונכייצרַאפ -- ךוב ַא ןבירשעג ןבָאה לָאז טיירטש רשא

 ,םיא טימ ןעמַאזוצ ןעמוקעגמוא זיא ךוב סָאד רעבָא ,הפוקת-רעלטיה

 טוק-ןבתכ הקבר
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 ךעטכעש שרעה

 טָאה רע .םינזח ןוא םיטחוש -- החּפשמ רעשידיסח ַא ןופ טמַאטשעג

 עטסקיטכיוו יד ןופ ןעוועג .ןעגניז לוש רעשידיי רעד ןופ רעדניק יד טנרעלעג

 -חרזמ ,עקנעדָארָאה ןיא סעיצוטיטסניא ענייז עלַא ןיא ןוא דנוב ןיא םירבח

 ,עיצילַאג

 עשיליוּפ עלַא ןגעװ טריטרָאפניא טוג ןעװעג זיא רעטכעש שרעה

 .תוצע עשידירוי ענייז טימ טצונַאב ךיז טפָא טָאה ײטרַאּפ יד ןוא ןצעזעג

 רעד טשינ זיא רע זַא ,ןגָאז טגעלפ רע .ןדײשַאב רעייז ןעוועג זיא רע

 ,גנוריפנָא רענעי רעדָא רעד ןיא ןרעוו וצ טלייועגסיוא שטנעמ רעקיסַאּפ

 טגלָאפעג טשינ םיא ןעמ טָאה ךעלנייועג .עיסימָאק רענעי רעדָא רעד ןיא

 .רעטסקיטכיט רעד ןעוועג רע זיא ןלייווסיוא ןכָאנ ,טלייוװעגסיוא ךָאד ןוא

 טיירגעגוצ רע טָאה טעברַא ןייז ןטימ ןיא .רעכַאמרעגייז ַא ןעוועג זיא רע

 ןרעטכינ ַא טימ שטנעמ רעקיאור ַא .גנוציז רעד רַאפ לַאירעטַאמ םעד

 ןלַאפעגנײרַא טשינ ןוא ןוחצנ ַא ןופ טרעטסייגַאב טשינ ךיז טָאה רע ,לכש

 ,הלּפמ ַא ןופ לַאפ ןיא טעמוא ןיא

 -כעש שרעה זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא

 עשטייד יד ןעוו .הליהק רעד ןיא רעייטשרָאפ רעשידנוב רעד ןעוועג רעט

 ?טַארנעדויא ַא ןפַאש וצ ןלױפַאב ןוא עקנעדָארָאה ןעמונרַאפ ןבָאה סיצַאנ

 ,םיא ןיא דילגטימ ַא ןרעוו וצ טגָאזעגּפָא ךיז שירָאגעטַאק רע טָאה

 עשיצַאנ יד ןופ תונברק עטשרע יד ןשיווצ ןעוועג זיא רעטכעש שרעה

 טוק-ןבתכ הקבר ,תוחיצר
 י | |
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 ןַאמרעּפוק עינָאס

 לדיימ גניי ַא ןעוועג ךָאנ זיא יז ןעוו .1910 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג
 ןרָאװעג זיא יז ,עטלעטשעגנָא-סלדנַאה סלַא ןטעברַא ןביוהעגנָא יז טָאה

 -עגנָא סלדנַאה ןיא וויטקַא רעייז

 יז זיא 1928 ןיא .,ןייארַאפ ןטלעטש

 דנוב-טנגוי ןיא דילגטימ ַא ןרָאװעג

 םוצ טרעהעג טָאה יז .טפנוקוצ
 רעבירַא רעטעּפש זיא ןוא ווװיטקַא

 -ַאגרָא-ײטרַאּפ רעשידנוב רעד ןיא
 טנכייצעגסיוא ךיז טָאה יז .עיצַאזינ
 רעד וצ טייקנבעגעגרעביא ריא טימ

 ןוא סעיצקַא עלַא ייב .,גנוגעװַאב

 -ריברעוו ,געט עסערּפ יוװ ,ןטעברַא
 -גוא ענעדישרַאפ ןוא סעינַאּפמַאק
 -עג לָאמ עלַא יז זיא ןעגנומענרעט

 -סיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,יד ןופ ןעוו

 -יירפ ַא ,עקידוועריר ַא .טנכייצעג 2 2 2
 ,טנעקעג יז ןבָאה עכלעוו ,עלַא ייב טבילַאב ןעוועג י יז ז זיא ,עקיטומ ןוא עכעל

 .ג .מ

0 

 רענטרעג קחצי
 -רַאלָאטס ַא ְךַאפ ןופ ,ןילָאװ ,קציול ןיא 1908 רָאי ןיא ןריובעג

 ,רעטעברַא-ראלָאטס ןופ ןייארַאפ ןלענַאיסעפָארּפ ןיא וויטקַא ןעוועג ,רעטעברַא

 .טפנוקוצ דנוב-טנגוי ןופ דילגטימ ַא ןעוועג 1927 ףוס ןופ

 וצ טנַאלַאט ַא טַאהעג טָאה קחצי

 יד טנכיצעג טָאה רע ,ןענעכייצ

 ןטנעראּפסנַארט ןוא ןטַאקַאלּפ-ןשיפַא

 ןעגנומענרעטנוא ערעזנוא עלַא רַאפ

 ,סעיצַארטסנָאמעד ןוא

 -ָאטס-לבעמ ןופ ןַאמכַאפ רעטוג ַא

 יד ןופ בייהנָא ןיא רע טָאה ,יירעל

 ךליב ַא טכַאמעג ןֹרָאי רעקיסיירד

 -יפ ןשידנוב םענעברָאטשרַאפ ןופ

 ַא -- שטיװעלַאכימ שינייב רער

 סָאד .ץלָאה ןופ טצינשעג ,דליב

 -עלטסניק ַא ןופ ןעוועג זיא דליב

 ןדעי ןופ זיא סָאװ ,טרעװ ןשיר

 ,טנייה ךיוא .ןרָאװעג טרעדנואווַאב יי

 קרעוװ:-רוטּפלוקס סָאד ךיז טניפעג ,טקידעשעג זייוװלייט ןיוש ,רָאי 6 ; ךָאנ

 .ג .מ .(ליזַארב) ָאלוַאּפ-ןַאס ןיא
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 ןטיול טלַאהניא

 א א א א ראה לעשַאר לעבא

 -- == = -- לרעב שטיװָאמַארבַא

 א א א א ראא ,רד ףסוי זוגָא

 א א א א א ראה סקַאמ זוגָא

 טי א א א א ראה השמ רענָאדָא

 וי א א א ראה ןמלז םירפא ןַארטַא

 2 א ראה ראה ראה קרַאמ ןָאסלעדיא

 א א א א א לטע טרַאגנזיײא

 2 א ראה א ר ראה קחצי ןעזייא

 א א א ר ראא רעזָאל לכייא

 א א א אה עקהשמ רעדניבנייא

 א א א אה ןרהא ןיצלעגנייא

 == == += -- רעטלַא שטיװָאקציא

 לארשי װָאבלַא

 2 א א ר א ראה קיזייא רעטלַא

 -- -- -= רתסא אקסניוויא-רעטלַא

 יט יי א יא א א הקבר רעטלַא

 -- .רד ץַאנגיא שטיװָארדנַאסקעלַא

 אעמָאלאס שטיװַארדנַאסקעלַא

 תה הד חיה יד יח ײ- (אקשול)

 =ח ח= == == .רד קחצי ץעילָאקָאטנַא

 יי יא ר א א א לארשי ןוקָא

 א ר ר א עלעיש סעברַא

 2 א א א א ראה שיבייל רעשָא

 היד היה חשד היד די ריאמ לאומש ירשַא

 === == == == == == ףסוי זַארַאב

 -- -- -- ןושרג לארשי ןיטשרוב

 יי א א א טא א הכלמ קינדיב

 -- -- -- שריה ןוא דוד ךָאלב

 יא א א א לטָאמ לַאטנעמולב

 יי א א א א אה קחצי דנילב

 -= ז- += -- += לאוי ןַאמגרעב

 -- -- == לװלעװ יכדרמ ןייטשנרעב

 טי א א טא א עוויר ןייטשנרעב

 -- -= -- == לאימחרי ןייוװדנַארב

 -- -- -- .רד רעדנַאסקעלַא זנָארב

 = יי א ר ראה םהרבא לעזנַארב

 == ז- -- -- לאומש ןייטשניורב

 א א א א ראה ףסוי גרעבמורב

 םולש ןוא רעב רעזייל רעניײאטָאג

 וי א ראה א ראו ראה ּפיליפ דלָאג

 הי א א א א עיש רעסַאװדלָאג

 --- טי = ,--- = יי
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 יי א נא א ַאילוי ןַאמדלָאג

 -- -- -- -- (עמאיז) ןמלז ןירָאג

 א א א ראא קחצי ןײטשנרָאג

 = 674 = = == עשטיא יקסנַאדג

 יי א א א א ראס לסיז ןַאמטוג

 א לא יא אה לטָאמ יקסניליג

 == -= -- שיװייפ המלש יקסניליג

 == == -= -- .רד לאפר גרעבצניג

 == == == -= .רד ישזעי ןַאמסקילג

 יט א א א א ילתפנ גרעבלעג

 טי א הא ראה ךורב ןָארבלעג

 = א א א א אה ךורב ןַאמלעג

 2 א א א ראא קחצי רענטרעג

 == == -- -- ןבואר יקסװָאשרעג

 == == == -- .רד לעשאר ינושרעג

 == == -= -= .רד לואש םױבסָארג

 2 א א רו ראה עינאמ ןַאמסָארג

 טי ירא א ראה לואש רעטאפסָארג

 -- -- -- ןךווב לארשי ןַאמדנורג

 = יא ראה יא א א לארשי אוד

 א הא א ראמ קחצי רעשטייד

 -= == -- -= דוד לאוי רעציבמעד

 -- -- -- ךענעה רעטנרעלעגכָאה

 תה יד יד יד זה = ןָאעל דנַאלָאה
 == -- == == לאומש טַאטשרעבלַאה

 יי ראט א א ראה עזיל ןַאמצלָאה

 א א א א ןתנ קַאילוה

 -- -- -- לאלצב-ךורב שטיוװרוה

 יא א א אה ךענעה ףרַאדסניײה

 טי יא טא א רעב דנַארבנעדליה

 הי א א א א קילעז טַארנעזליה

 הי א א א ראו קיזייא ןַאמליה

 =- == -- -- לשרעה בראפלעמיה

 =, == == == .- -- רזעילא רעלעה

 יי א א ר א ראה ףסוי טוהנרעה

 יי א א א אה לאירזע ךאלאוו

 2 א ראט א ראו ראה עיניּפ דלַאװ

 יא א א א ראה ןושרג רעסַאװ

 = א ר יא ראה דוד ןַאמרעסַאװ

 יי א א ראא ראה ראס בקעי סקַאװ

 הי א א א א ראה השמ עשרַאװ

 יב א א א א םנוב יקסװַאשרַאװ



 -- -- - -- רעדירב יקסװָאקטיװ

 7 היה היי שחז ךחח יי ךורב גרעבנייװ
 השנמ סָארגנײװ

 לרעב ביורטנייוו
 טא א עא א א עלע רענייוו
 == == == -= קחצי םהרבא בירנייוו

 לשיפ סייוו

 == == -- -- בקעי םהרבא ץילסייוו
 2 א א עא טא א השמ ןאמסייװ

 -- -- לאכימ ןוא ןרהא רעװאניוו
 2 ר א ר ראה ר םייח רעטניוװ

 2 א א א א ראה המלש רעניוו

 -- -= -- -- ןַאילוי יקסװָאקילעיװ
 == == -- -- םייח יקסדָארגעשיװ

 2 ר ראא א ראא דינָאעל װָארדנעװ
 -- -- -- -- ךענעה ןושרג ןַאמצלַאז
 2 ר טא עא טא ראה א לחר קאז

 2 א טא א א א א עא וװערַאבוז

 6 ר ר א ראג ראה המלש ןַאמסוז

 תהי ייד ןשח חיח חיה םהרבַא ןַאמסיז

 תשי חדש שה החזה לארשי ינלעטישז

 -- -- -- צלָאל ןיוועל"יקסנישזעשז
 == -= -- -- המלש ָאקיגזעלעשז
 2 ר א עא ר א יא הירש ץפח

 -- -- -- -- ןימינב יקסנישטַאבַאט

 == = ;== == === == סקַאמ שַאיבָאט

 -- -- -- -- קרַאמ ווָאקורָאטסלָאט

 == -- -- -- (םייח) ןאטַאנ ץַאט
 -- -- -= -- לטָע שטיװעשַאיבוט
 -- -- -= -- לקנַאי יקסנַאיּפורט

 טו א אראפ עשַאי וועלבערט
 = ששה החח החח שיח דוד װָאקטרעשס

 = היד שה חײח שח ךיד ---- עלעסָאי
 2 א רע לא ראה .רד אטסוג עפָאי

 -- -=- -- -- לאומש שטיוועקרוי

 יי ייד ידי היד היה יח ןועמש רַאשזעי

 יי יא יי יי עינַאמ ןָאזמחורי

 יי יי ר יי ףסוי דניקייכ
 == == -- -- צזיל ןוא והילא בואל

 -- -- -- ַארַאלק (רעברעוו) וַאדנַאל
 6 א א עא עא ,רד בייל ױדנַאל

 == == -- -- .רֹד םהרבא ףָאקדנַאל

 20 א ראה ראג ראה רעזָאל ןַאמצנאל
 2 ר ראה ראג א ךענעה ןאמרעביל

 -- == -- -- ךלמ לאיחי טנַארעװיל
 -- -- .רֶד (עקפלָאװ) םהרבא קינּפיל

 -- -- .רד (עקשָאי ףסוי ץישפיל

 טי יי יא יא נא יא םוחנ ץישפיל

 שי ת-= שי היד חד יח ןבואר ץישפיל

 א ישא יי יי

 יה === טיי טואוש === 056850== טייפ

 2 א ראג ר א ראש ןימינב ןיוועל
 2 א א א טא ראה רעזייל ןיוועל

 --- (ןָאימעס) ןושמש םייח רעגיוועל
 -- -- -- -- קחצי סעקצַאש'ןיוועל
 2 ים א א א א עמָאיס קיוועל
 --- -- -- -- .רד םלעזנא רעלזָאמ

 -- -- -- ןרהא והילא יקסלָאטָאמ

 === == -- -- רעדנַאסקעלא יקצעטַאמ
 -- -- -- -- הגח ןוא קחצי ןַאמ
 עיסאב לעדנַאמ
 == == -- -- האל רעברעג-לעדנאמ

 יי א יי יא השמ ןַאמלעדנַאמ
 2 א א א א וואלסיזדז טאקשומ

 טי א א א א שרעה רענזיימ
 2 א א א יא ראה בקעי ןילכימ
 א א א א א סירָאמ לעדנימ
 2 א עא א א ,רד דוד סַאלרימ
 -- -- -- -- האל ןוא םוחנ רערימ

 --+ -- -- עקטיא ןוא המלש ןאמלעמ
 2 יי א א א ריאמ ןָאסלעדנעמ
 == -- -- -- ןימינב דנוסלעדנעמ

 -- -- רתסא ןוא השמ עבא ןיקרעמ
 -- לאונמצ יקסדורגָאװָאנ

 2 א א ר א א לטָאמ קיװָאנ
 א א ר א בייל דוד קרַאמיײנ
 2 א א עא ר א יכדרמ סעכענ
 -- -- -- -- טרעבלא יקצינטָאּפָאס
 2 א ר ר ראא איליא יקציטעווס

 == == -- -- הרש היח ןהכילעּפוטס
 -- -- -=- .רד והילא יקסװָאטניס
 2 א א הא א א ראא ןיקשומס
 ר א א עא א ראא השמ ּפָאקס

 עּפיצ ןַאמלעדע
 -- -- -= ףסוי יכדרמ ןייטשלעדע
 2 א א א ראש רעטסעװש שַאילע

 2 א א א א רעוא לאומש לעגנע

 2 א א א א ר א ץקסָאי לעּפע

 2 א ראא ראא ראא רעטלַא ןײטשּפע

 א א א א עא א בקעי טַאּפ
 2 טא א ר א ראו השמ עגָאלַאּפ

 2 עא א ר ר רע דוד קַאילָאּפ
 .ל קַאילּפָאּפ

 -- -- הקבר ןוא לחר יקסוװָאלדוּפ
 -- (ביל) ריאמ לאיחי שזַאקעיּפ
 טי יי יא יי ףסוי ווָאקיּפיּפ
 יי יי נא שינייב רעקצָאלּפ
 =- -- -- -- ןושרג רעכַאמרעדולּפ
 -- -- (צטַאלז) עניז רעכאמרעדולפ
 -- -- -- ָאקינ ןוא עטור ןָאסנערעּפ

 א טא "אטא "יע



 טא יי יי ,רד םייח לרעּפ

 היה היה היד ךיח דוד רכשי יקסליבישפ

 היד היה היד היד יח בייל ָאקרויּפעשּפ

 א יי ינאי היעשי ַאגיפ

 == == -- -- המלש ןרהא דלָאגנייפ
 הי יי יי א השמ ןזייארעייפ

 א יי יי נא יבא לארשי טניפ

 === = -- -- עלמהרבא ןייטשלעקניפ

 שרעה בקעי ןַאמשיפ

 -- -- ףלָאדַא ןוא רַאקסָא ןַאמדלעפ
 יי יא השמ ןַאמדרעפ

 === == -- -- .רד לרעב ןַאמדירפ

 עקצרעה ןוא הקבר ,ץרּפ גאטיירפ

 יי יי יי יא יא ,רד םרבא שירפ

 יי יי יי יא לצנעב שטיװעלַאצ

 == -= -- םייח לארשי שטיװָאקלַאצ

 -- -- -- הית שטיװָארעײמ-ןהָאק

 -- -- -- רימידַאלװ שטיװָארָאטנַאק
 היי זיי היה יח חשש זיח ןמלז ןַאלּפאק

 יד היד היד היד יח לאומש יקסנַאלּפַאק

 -- -- ןימינב ןוא םייח יקסנילּפַאק

 -- -- תצרת ךארכאב:שטיװָאלעּפָאק

 = יי יא יי נא יי לאומש ץַאק
 יי יי חבש לצרָאװנרָאק

 שי ייד היד יח  ךוד יח האל רעשטוק

 -- -- -- -- צינָאס ןאמרעּפוק
 לטָאמ רינשוק

 -- -- האל ןוא .רד ףסוי ןאמסיק

 יי א יו א א המלש טיילק

 יי ריי א לאפר שיפּפעלק

 יי יי א יא א סירָאב !יקצעלק

 ת=ד חיה חדש הדח דד שיח לאיחי תובירק

 תשח היי היד השדה זו והילא יקסווָאזירק

 = ר יא א שירעב לּפמערק

 == == -= -- .רד הרש שטיװָאניבַאר

 ת-= יה יז היד היעש קישזָאגָאר

 == == -- -- הנח ןוא לרעב רענזָאר
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 -- -- (סקַאמ) יכדרמ םיובנעזָאר

 == =- -= -- סוקניּפ גרעבנעזָאר

 -- -- החמש ןעטסָאר-יגרעבנעזָאר

 == == -- -- .רד עּפיל ןַאמנעזָאר

 -- -- לסעפ ןוא שרעה דלעפנעזַאר

 יד יד יז הייד יד דיי ייד ףסוי רענטַאר

 == -- -- -- ךירגייה טרָאּפעּפאר

 היי היד היד היד היה יז יח קחצי ןיבור

 ייד היד היד יד יח בייל לאומש ןיבור
 טא יי ירא השמ ןייטשניבור

 -- עינעג ןוא םהרבא שטיוװעקניר

 טא יי יא קיזייא שטיוועקניר

 -- .מ שטיװעיַאשבַאש

 =- -- -- --= (ןַאטַאנ) ןמחנ ןַארפַאש
 -- -- -- עניגער ןַאמדלעפזןַארפַאש

 היד יד יד הד יד ד- קחצי ןיקצַאש
 היד הוד היד היד יז יד יד דוד ץרַאװש

 היד היד היה היחיד ךחח סחנּפ ץרַאװש

 = יי א אפ עילע יקסנַאריװש

 הרש רעבעווש
 == == -= .רד לאכימ יירפנעדלוש

 == -- -- -- הדוהי שרעה ךרָאטש

 היד היד יד חד יד דד בקעי ןקעטש
 שא יי יי יא עלעשרעה ןרעטש

 היד היה היה היה יד ריאמ לקניפנרעטש

 היי ייד זי יד יח והילא רעלגירטש

 הוי היד היד היד דשח חד רשא טיירטש

 יי היד הי היד יד יח עטיא וָאטַאכיש

 יה היד היד יח יד יח סעטַאמ ףילש

 שי יי יי ר א םהרבא שיומש

 אה היד זיד זיד יח יח יח םייח דיינש

 == == = -- עיטָאמ השמ רעּפינש

 שרעה רעטכעש

 יה היה היד ייד יח (אשימ) השמ רעש

 -- == -- (סקאמ) ריאמ רעזייּפש

 -- -- -- רתסא ןוא השמ רַאלקש

 ,,--- - /,;/,/--,} - ,,;,/;,-ת,,..-

 1 -.....ֲ.ל 2. 2.
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 דנַאב ןט3 םעד רַאפ רערעייטשייב ןופ המישר
 ןטסידנוב תורוד

 ףליה רעלעירעטַאמ רעייז טימ ןבָאה סָאװ ,יד ןופ ןעמענ יד ָאד ןביג רימ

 ייר יד) ןטסידנוב תורוד דנַאב ןטירד םעד ןבעגוצסױרַא טכַאמעג ךעלגעמ

 :(ןעגנורעייטשייב יד ןופ ךיוה רעד טיול

 ,קרָאי-וינ ,ןַארּפַאש עלָאל

 ,קרָאי-ינ ,עיצַאדנופ-ןַארטַא

 ,קרָאי-וינ ,דנָאפ םָארגלימ לארשי
 ,סעלעשזדנַא סָאל ,ווָאטַאכיש עייש

 ,קרָאי-וינ ,יקסניליג עבויל

 ,ןָאדנָאל ,רענזָאר לרעב

 ,קרָאי-וינ ,ןַאמרוטַאנ קחצי

 ,ןָאדנָאל ,לעּפמערק רעדירב

 ,קרָאי-וינ ,שיומש ַאלע

 ,קרָאי-וינ ,רעטלַא לאומש ןוא דוד ריאמ

 ,עקיסקעמ ,רָאשזעי עליצ

 ,ָארײנַאשז עד ָאיר ,רעדניק ןוא טרַאגנזייא םהרבא

 ,קרָאי-ינ ,שטיװָארדנַאסקעלַא סקַאמ

 ,קרָאי-וינ ,לַאטנעמולב עלָארַאק
 ,קרָאי-וינ ,רענײאטָאג ףסוי

 ,ָאלוַאּפ ןַאס ,רעייג עיטָאמ

 ,קרָאי-וװינ ,טנרעלעג עינַא

 .קרָאי-וינ ,עיצַאדנופ-רעסַאוו

 ,קרָאי-וינ ,ןַאמצלַאז החונמ

 ,סערייא-סָאנעוב ,טנַארעװיל עבָאט

 ,סעלעשזדנַא סָאל ,ץרעג-רענזיימ ןילקעשזד

 ,קרָאי-וינ ,ןָאסנערעּפ השמ

 ,סערייא-סָאנעוב ,יקסליבישּפ היבוט

 ,זירַאּפ ,רעלגירטש שרעה

 ,סעלעשזדנַא סָאל ,סרעיימ םהרבא

 ,קרָאי-וינ ,סָאמ-שטיוועקניר ַאװָאט

 ,סערייא-סָאנעוב ,דַארגָאניװ קיוודול

 ,קרָאי-וינ ,רעלָא ןָאעל ןוא עינָאל

 ,קרָאי-וינ ,לכייא עבש
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 ,קרָאי-וינ ,שטיווָאקרעב עקנָארב .
 ,סערייא-סָאנעוב ,רענייוו ענייש
 .סערייא-סָאנעוב ,יקצינטישז המלש

 ,קרָאי-וינ ,גרעבלעג עקשזור
 ,קרָאיײוינ ,יקסווָאגָאלג-ןַאמרעביל ןעלעה
 .ָארײנַאשז עד ָאיר ,ןיוועל ָאפלָאדַא

 ,ָאגזַאלג ,רעניוועל ענילַאה ןוא עינָאס

 ,ָאלוַאּפ ןַאס ,ןייטשלעדע עינַאפ

 ,קרָאי-וינ ,יקסוװָאלדוּפ ןמלז

 .ןָאגערָא ,ןישזדוי ,ןַאמשיפ ףסוי ,פָארּפ
 ,קרָאי-וינ ,דלעפנעזָאר ןימינב ,רד

 ,קרָאי-וינ ,ץרַאװש ירנעה .,שזניא

 .קרָאי-וינ ,גרעבדלָאג רסיא

 .ָארײנַאשז עד ָאיר ,שטיוועקרוי עדלעז
 ,סערייא-סָאנעוב ,שטאלדוק-ןייטשנרעב ַאלעב

 ,ָארײנַאשז עד ָאיר ,קַאילוה עילימַאפ
 ,םילשורי ,ךָאלב ווַאלסינָארב

 .עקיסקעמ ,דנוב
 .קרָאי-ויג ,ןילַאד איליל
 ,קרָאי-וינ ,ןַאמסוז םירמ
 .ָאעדיװעטנָאמ ,לצרָאװנרָאק הרש

 ,ימַאימ ,ןעטסָאר ַאדייא
 ,קרָאי-ויג ,קינלעס זוָאר

 ,קרָאי-וינ ,ןַאמסיק ףסוי ,רד
 ,ָארײנַאשז עד ָאיר ,בירנייוו החּפשמ
 .קרָאי-וינ ,דלָאגנייפ ףסוי

 ,ָאטנָארָאט ,סובירק לקנַאי

 ,ןָאטגנישַאװ ,רעװָארטסָא רעדנַאסקעלַא



 "טייצ רעזנוא, גַאלרַאפ

 9200 -- -- (טפיקרַאפסיוא) ןטייז 252 ,| 'ב ןליױּפ --- קנורט .י .י

 2450 --- = יז יה יה יה == ןטייז 318 ,וו 'ב ןלױּפ --- קנורט .י .י

 250 -- (טפיוקרַאפסױא) ןטייז 288 ,ןוװ 'ב ןלױּפ --- קנורט .י .י

 ,טסקעט ןטייז 2304 ,וצ 'ב ןלױּפ --- קנורט .י .י

 200 -- -- = -- (טפיוקרַאפסיױא) רעדליב ןטייז 8

 200 -- -- (טפיױקרַאפסיױא) ןטייז 308 ,ש 'ב ןלױּפ --- קנורט .י .י

 ,טסקעט ןטייז 244 ,שו 'ב ןלױּפ --- קנורט .י .י

 2400 = = = יה ייד היה ייד זה = רעדליב ןטייז 4

 ,טסקעט ןטייז 280 ,שוו 'ב ןלױּפ --- קנורט .י .י

 2400 -- -- == זה יד יה יד יד = רעדליב ןטייז 5

 4400 = == == -- - ןטייז 412 ,רעמייב ןוא ןלַאװק --- קנורט .י .י

 ,טסקעט ןטייז 592 ,טנגוי ַא ןופ עטכישעג יד -- ץרעה .ש .י

 2450 -- == י-ה יז יה יה ייד יד ז- רעדליב ןטייז 8

 200 -- -- -- -- ןטייז 262 ,עניַארקוא ןיא ןדיי יד -- ץרעה .ש .י

 1,50 --- רעדליב יז 8 ,טסקעט יז 122 ,טרעקעל שריה -- ץרעה .ש .י

 טסקעט יז 504 ,שזדָאל ןיא דנוב ןופ עטכישעג יד -- ץרעה .ש .י

 4400 == === יי= יי= היי == יד יד ז- רעדליב יז

 טסקעט יז 286 ,ןרָאי ןופ ףיול ןיא --- ןַאמרעב עקשטעבייל

 2,50 -- === יה יד יד חד דד = רעדליב 8
 200 -- -- -- רעדליב ןטייז 9 ,טסקעט ןטייז 408 -- ךוב-םיובלעגיז
 ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא רָאי 5 -- ןײטשדלָאג דרַאנרעב

 250 --- רעדליב ןטייז 24 ,טסקעט ןטייז 0



 . ןטייז 344 ,דנוב רעװעשרַאװ ןיא רָאי 20 --- ןײטשדלָאג דרַאנרעב

 4400 -- -- == == רעדליב ןטייז 9 ,טסקעט

 ,יקצַאש בקעי .רד ,רעלהַאמ .ר .רד ,סענעמ .א) ןלױּפ ןיא ןדיי יד

 500 -- -- טַאמרָאפ ןטיורג ןופ ןטלַאּפש 920 (ןַאמלוש .וװ

 ןשידרערעטנוא ןופ םיטש יד --- ןברוח ןשידיי ןופ ןרָאי יד ןיא

 300 -- -- == -- רעדליב ןטייז 6 ,טסקעט ןטייז 242 ,דנוב

 2400 -- =- == ז- == רעדליב ןטייז 11 ,טסקעט ןטייז 436 --- ידַאקרַא

 2.00 -- -- רעדליב ןטייז 6 ,טסקעט ןטייז 267 --- םעדעמ רימידַאלוװ

 350 -- -- רעדליב ןטייז 5 ,טסקעט ןטייז 492 --- ןָאסלעדנעמ המלש

 400 -- -- רעדליב ןטייז 16 ,טסקעט ןטייז 472 --- ךוב-רעטלַא-ךילרע

 3400 = = == יז יו היה היה ששה שי ןטייז 336 ,עקטַאלז -- ןיקסַאר םירמ

 ;רעדליב 79 ,טסקעט ןטייז 480 דנַאב רעטשרע --- ןטסידנוב תורוד

 רעטירד :רעדליב 177 טסקעט ןטייז 528 דנַאב רעטייווצ

 1500 ןעמַאוװצ -- -- רעדליב 220 ,טסקעט ןטייז 544 דנַאב

 3400 -- -- == רעדליב ןטייז 8 ,טסקעט ןטייז 222 -- ךוב-רענרומכ

 -- טסקעט ,רעדליב 500 ,ןטייז 192 --- רעדליב ןיא "דנוב, רעד

 5400 = יה ייה היה היד ייח ייה הי יז == שילגנע ןוא שידיי

 ,טנגוי ןיימ ןופ רעטעלב -- (ןַאמכעלב בייל) עטַאט רעד םַארבַא

 3400 = = ייד יה = == רעדליב ןטייז 8 ,טסקעט ןטייז 7

 ,טסקעט ןטייז 394 ,ןטפירש ןוא עיפַארנָאיב -- סעדָאה קיווייל

 4,000 = = הייד ייד יי יי ייד יח יה יי יה רעדליב ןטייז 9

 ,טסקעט ןטייז 350 ,קלָאפ םענעטינשרַאפ ןטימ --- יקסנעמעלעצ בקעי

 4400 == יח == == == (טפיוקהַאפסיױא) רעדליב ןטייז 4

 ןטייז 16 ,טסקעט ןטייז 278 ,דנַאב רעטשרע -- דנוב ןופ עטכישעג יד

 ןטייז 16 ,טסקעט ןטייז 640 דנַאב רעטייווצ ; רעדליב

 -ליב ןטייז 16 ,טסקעט ןטייז 500 דנַאב רעטירד ; רעדליב

 1500 ןעמַאזוצ -- --- = היה היה היה החח השה שיח היי יי == רעד

 ןדנעװ ךיז ןעגנולעטשאב טימ

 =ההו86 טאפפק דפוז

6 780 085 25 

 אּסש צסזא, א. ץ. 021






